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SEMPRE AVANT

La idea catalanista va fent camí, va penetrant en la con-

ciencia del poble, se và encarnant, se va fent realitat tan-

gible.

Nosaltres, los qui hem dedicat à sa propagació los més y

millors anys de la vida, à mida que anem acostantnos cap

al terme del viatge, sentim més ferm que may lo entusias-

me per à la reconstiiució de la Pàtria catalana, y la con-

fiança plena de que '1 dia s' acosta de celebraria y feste-

jaria.

Tal vegada 'I destí 'us prive de serhià participar d' aque-

lla gran festa per à solemnisar lo triomf del dret, de la jus-

tícia y de la rahó: però ja no 'ns puny la recança, perquè

cada vegada que se 'ns presenta ocasió de mirar alià, enllà,

dins de nostre horitzó, entre les boyres que axecan les

bregues de passions mesquines, de falsos patriotismes, de

llivertats mentida, hi veyém ja, dibuxantse altiva y esplen-

dorosa, la Nova Pàtria, la vera Pàtria, la terra de promissió

que assoliran los nostres fills.

Ells celebraran la gran festa, y entre ells hi seran les

nostres ànimes, perquè en aquesta obra de reconsiitució

de Catalunya hi hem posat tota 1' ànima, y es aquesta obia

la que 'ns sobreviurà.

La publicació de aquest Calendari vé à ésser una ocasió

de girar 1' esguari endavant, després de orientarnos en lo

camí que anem seguint de revindicació de la mare pàtria.

Y cada any observem un fet digne de moure la atenció.

La mort despietada se 'ns ne du cada any un nombre
més crescut de nostres companys de lluyta; cada any se va

reduhint més y més lo cercle de nostres afeccions íntimes.

Aqi;estes eran, en nostra joventut, gayre be les forces ca-

talanistes.

Tots gayre be los qui treballavam per la santa causa del
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dret de Catalunya nos conexíam; formavam com una famí-

lia: no eram quatre com solían dir los enemichs de Cata-

lunya, no coniantnos be expressament; però no eram pas

molts.

Donchs avuy observem que, si minvan los amichs íntims,

en cambi aumentan d' una manera assombrosa los estols

catalanistes. A mida que anem avençant, per cada soldat

que cau de nostre exèrcit n' aparexen cent, per à guardar

lo conquistat y anar avençant.

Avuy ja es impossible que 'Is qui lluytém nos conegàm;

avuy ja la lluyta s' ha fet general, y no en lo sol camp de

les Lletres, ó de la Historia, ó del Dret, sinó en tots los

camps de la activitat d' un poble; avuy se fà feyna per tot

arreu y en tot lo que represepia ó significa vida del poble.

«Hem de refer à Catalunya, s' han dit. los nous estols;

donchs, refemla de per tot arreu.»

Y han esclatat Associacions y agrupacions y entitats de

tota mena, axoplugades sots la bandera de les quatre bar-

res, que tant de coratge dona per à treballar, perquè es la

bandera de la justícia, de la llivertat y del dret.

Per tot arreu se senten dringar les eynes feyneres; per

tot arreu se nota la febrosa activitat de qui té feyna llarga

y ganes de feria, però tem que li manque 'I temps; y '1 so-

roll, 1' esclat del treball, cnardeix; y la activitat s' enco-

mana.

Heus aquí lo que 'ns diu, aquest any ab més evidencia

que 'Is anys passats, aquest Calendari, com una de tantes

manifestacions del moviment catalanista.

Ell vé à confortarnos I' esperit, perquè té '1 màgich poder

d* esbargir à claps 1' horitzó, clos per la espessehida boyra

de les rancúnies de raça, de la miserable enveja de la

pobresa gandula, de la despòtica tirania de la ignorància

ensuperbida, y per les clarianes obertes, sota un cel blau y

pur, nos dexa entreveure la pàtria del pervindre, la dolça

Catalunya, aquella terra poblada de Ilealtat, ahon acu-

dían los pobles tiranisais en demanda de justícia y lli-

vertat.

Sebastià Farnks.
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JANER
QCl REPLEGA LA OLIVA A>"S DEL JANER, DEXA l' OLI AL OLIVER

1 Dina. 5< La Circcmcisió del Senyor, sant Concordi, m.; se v. à

Besalú, y sants Mari y Odiló, abats. (I. P.)

Sant Blidutf, ab., fill de Tarragona, y sant Macari, ab.

Sant Daniel, m.; se v. à Barcelona, y santa Genoveva, v

Sant Tito, b. y c. y santa Dafrosa, m.

Sants Telesforo, p. y m. y Flamidià, m.; se v. à Cuxà.

La Adoració dels Sants Rets; se v. à Barcelona. (I. P.)

Sant Ramon de Penyafort, c, fill de Barcelona.

Sants Apolinar, b. Eladi, m., Llucià, pvre. y Maximià, m.

Sant Marcelí, b. y santes Marciana y Bassilissa, v. y mrs.

Sant Pere L'rcéolo, Duch de Venècia; se v. à Cuxà.

Sant Higini, papa, y santa Honorata, v.

Sant Nazari, c; se v. à Cuxà. Publicació de la Butlla.

Sant Lleonci, b., santa Glafira, v. y st. Gumersindo, m.
Sant Ephis, in., fill de Càller, y sant Hilari, b.

Sant Pau, primer hermità y sant Maure, abat.

Sant Honorat, b. de Arles: se v. à Barcelona.

Sant .\nton Abat, y sant Sulpici, b. y c; se v. à Conflent

La Càtedra de Sant Pere en Roma, y sta. Prisca, v. y m.

Lo Dolcissim Nom de Jesús, y Sant Canut, rey, m.

Sant Sebastià, ni., patró de Barcelona.

Sants Fruytós, b.. Auguri y Eulogi, diaques m., fills de

Tarragona, y santa Agnès, v. y m.
í2 Dim. Sants Vicens, m., patró de Valencià, Vicens Oronci y

Victor ab sa mare Aquilina y son marit; se v. à Girona.

23 Dij. Sant Ildefons, arq. y st. Joan Almoyner, c; se v. 6 Vich.

24 Div. St Plàcit, m.; se v. à Cambrils, st. Timotheu b. ym.;se v.

à Vilassar, y lo B. Nicolau Factor, c, fill de Valencià.

25 Dis. La Conversió de Sant Pau, ap. y la del B. Ramon Llull.

26 Diu. de Septogesma. La Sagrada Familia, y sta. Paula, v. (L P.)

27 Dill. Sant Mer, abat de Banyoles, st. Teodosi, b. de Barcelo-
na, y st. Joan Grysóstom, b.

28 Dina. Sant Tirs, m.: se v. à Banyoles, y sant Carlemany, se

V. à Aquisgran y à Provença.
29 Dim. Sant Francisco de Sales, b. y Sant Valero, b.

30 Dij. Santa Martina, v. y m., y santa Marcela, viuda.
31 Div. Sant Pere Nolasch, c; se v. à Barcelona, y lo B. Bernat

de Travesseres, m.; se v 6 la Seu de Urgell.

2 Dij.
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FEBRER
MALGRAT DEL FEBRER, FLOREIX l' AUETLLER

1 Dis. Sant Ignasi, b., sant Cecili, b. y m. y santa Erigida, v.

2 Diu. de Sexagesma. La Purificació de Nostra Senyora, y sant

Felicià, m. y Ntra Sra. de la Bonanova. (I. P.)

3 Diil. Sant Blay, b. y m.; se v. ^ Barcelona.

4 Dim. Sant Andreu Corsino, b., y Sant Rembert, b.

5 Dim. Santa Calamanda, v. y m., Glla de Calaf, y santa Àgata,

V. ym.; se v. à Barcelona.

6 Dij. Lo Sant Misteri de Cervera, sant Amant, b.; se v. à Per-

pinyà, y santa Dorotea, v., se v. à Barcelona.

7 Div. Sant Romualt, ab., se v. à Cuxà, y sant Ricart, rey.

8 Dis. St. Joan de Mata, f., se v. A Falcó. Abs. gen. 6 la Trinitat.

9 Diu. de Cincogesma. Sta. Apolonia, v. y m.; se v. & Barcelona,

y Sant Nebridi b. de Tarrassa. (I. P.)

10 DíU. Santa Escolàstica, v., patrona de Vich y santa Solera

,

m. de Palamós.

11 Dim. Los Set Sirvents de Maria, f. y sant Jonàs. monjo.

12 Dim. de Cendra. Santa Eulària, v. y m., filla y patrona de

Barcelona, y sant Feliu y Julià, mrs. Abst. de carn.

13 Dij. Sant Benigne, m. y santa Catarina de Rizzis, v.

14 Div. Sant Valentí, b. y m.; se v. é Navarcles; sant Valentí,

Pvre. m.; se v. à Ribas, y sants Vidal, Zenón, y Feli-

cula, mrs.; se v. à Serrateix. Abst. de Carn,

15 Dis. Sant Faustí, Pvre. y santa Jovita, mrs

16 Diu. / de Quaresma. Sant Honessim, m. y sant Honest, b.

17 Dill. Sant Policroni, b. yst. Rómulo, m.
18 Dim. Sant Simeó, b. y m. Apòstol de Provença.

19 Dim. Ntra. Sra. del Campanar; y sant Conral, c.—Témpores.

20 Dij. Lo B. Maurici Proeta, íill de Torroella de Montgrí, se

V, à Ca.stelU'> de Ampurics.

21 Div. La Miraculosa Llum de Manresa, Santa Irene, v., y Sant

Ascani, avq. —Tt^mpores.—Abst. de carn.

22 Dis. La Càtedra de st. Pere en AuUoquia.—Tèmporet.—Ordres.

23 Diu. 11 de Quaresma St. Pere Damià, b. y sia. Marr-Hi.t» ,Hi. i

24 Dill. .Sani Macià 6 Matias, ap. y .santa Primitiva.

25 Dim. Sant Cessari, b. y sant Averlà, c.

20 Dim. Ntra. Sn». de (iuadalupo de Méxich, y Sia. Marcela.

27 Dij. Sant Nestor, b. y sani Baldomer, c.

i8 Div. St. Macari y Comp. mrs. y st. Romà. abat.—i465í. de carn.
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MARÇ
QCAS PEL Març trosa, la ametlla es bosa

1 Dis. Sant Rossendo, b., y 1' Àngel de la Guarda de Tortosa.

2 Diu. /// de Quaresma. Sant Sinoplici. papa. fill de Barcelona.

3 Dill. Sants Medi. pagès; se v. al Vallés, y sants Hermenter

y Celdoni, mrs.; se v. à CHrdona

4 Dim. Sts. Agatodor, b. de Tarragona y Eteri, b. de Barcelona.

5 Dim. Sant Geràssim, anacoreta, y lo B. Nicolau Factor.

6 Dij. Sant Oleguer. b. de Barcelona y arq. de Tarragona.

7 Div. Sant Tomàs de .\quino. doctor.

—

Absl. ' e carn.

8 Dis. Sant Teófil, m. y sant Joan de Deu. f.

9 Diu. IV de Quaresma. Sant Pacià. b . fill de Barcelona.

10 Dill. Sant Melitó y 39 companys màrtyrs.

11 Dim. Sant Constantí, c. y santa Aurea, v.

12 Dim. Sant Gregori, p y dr. y sant Mamilià y companys mrs.

13 Dij. San Weldrach. ab.. sant Roderich, m. y sant Ramir, m.

14 Div. Santa Florentina, v. ysta. Matilde, reyna.

—

Abst. decam.
15 Dis. Sta. Madrona, v. y m., filla y patrona de Barcelona, sant

Ramon Serra, ab. de Fitero. f.

—

Ordres.

16 Diu. de Passió. Sant Heribert, arq., sant Julià, m.

17 Dill. Sant Patrici, b. apòstol de Irlanda.

18 Dim. Sant Gabriel arc, Feliu, diaca; se v. à Girona y lo B. Sal-

vador de Horta, fill de Santa Coloma de Farnés.

19 Dim. *^ Sani Joseph, espòs deNtra. Sra.. Patró de la Església.

20 Dij. St. Benet, m. de Cerdenya: se v à Marlorell.

21 Div. Les Dolors de N.* Sra. y St. Benet, ab. y f

—

Abst. de carn.

22 Dis. Sant Pau, b. de Narbona: se v. à Anglesola.

23 Diu. de Rams. Sts. Domici, Pelagia y Teodora, fills de Tarra-

gona, y lo B. Joseph Oriol, fill de Barcelona.

24 Dill. Sani Agapit, b. y m.. y sant Rómul, m.

25 Dim. ^ La A.ncnciació de Ntra. Sra. y sant Dimas lo bon

lladre. La Mare del Deu del Chor, se v. à Barcelona.

26 Dimecres Sant. Sants Càstulo y Teodosi, mrs.

—

Abst. de carn.

27 Dijoui Sant. Sant Fileto, santa Leda, sos fills Macedoni y Teo-

prepida. Àmfiloqui y Cronidas, mrs ; de Barcelona, y
sant Fortunat, noy m.; se v. à Abrera

—

Abst. de carn.

28 Divendres Sant. St. Sist 111. p. y st. Timoteu, m.

—

Absl. de carn.

29 Dissapte Sant. Sant Eustasi. ab.

—

Abst. de carn.

30 Diu. Pasqua de Resurrecció. Sant Joan CIfmach, ab.

31 Dill. Santa Balbina, v. y m., y sant Amadeu, Duch.
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ABRIL
AL ABRIL, LO BLAT FIL À FIL; AL MAIG, PUJA COM UN FAIG

1 Dim. Santa Teodora; se v. à Gracia, la Invenció de sants Llú-

cia y Marcià à Vich, y sant Venanci, b, y tn.

2 Dim. Sant Francisco de Paula, f. y santa Marfa Egipciaca.

3 Dij. Sant Benet de Palerm, c. y sant Ricart, b.

4 Div. Sant Víctor, bisbe de Barcelona, y sant Isidor, arq.

5 Dis. Sant Vicens Ferrer, c. patró de Valencià, santa Emilia, v.

y santa Irene, in.

6 Diu. de Pasquetes. Sant Celestí, papa y sant Cels, bisbe.

7 Dill. Sant Epifani, b. y m., y sant Cirlach, m.

8 Dim. Sant Joan de Organyà, fill de Bellcayre, y abat de Bell-

puig de les Avellanes, Sant Albert, c. y sant Dlonfs, b.

9 Dim. Santa Maria Cleofé y santa Cassilda, v.

10 Dij. Santa Celeriana, v. y m., filla de Vich y sant Eze-

quiel, prof., Sts. Africà y Apoloni, ab. comps. rars.

11 Div. Sant Lleó Magne., p. y santa Florència, m.

12 Dis. Sants Verona y Zenón, mrs. fills de Tarragona.

13 Diu. La Divina Pastora. Sant Hermenegildo, m. en Tarragona,

y sant Justí, m.; se v. à Sant Quintí de Mediona.

14 Dill. Sants Felicià, ni.; se v. à Barcelona, y Telm, c.

15 Dim. Santes Bassilissa y Anastasia, mrs.

16 Dim. Sant Toribi, b. y sant Llambert, pagès de Çaragoça.

17 Dij. Sant Anicet, p. y m. y sant Robert, abat.

18 Div. Sant Eleuteri, b. y santa Antla, m.

19 Dis. Sant Vicens de Coblliure, m. y sant Crecenci, c.

20 Diu. Patrocini de sant Josepli. ''^ts. Víctor, Zotico, Zeno, Acin-

di, Siberi, Cristòfol, Theo y lo nen Antoni, mrs. de Olot.

21 Dill. Sant Anselm, b. y dr. y sant Silvi, m.

22 Dim. Sants Sotero y Cayo, p. y m. y sant Apeles.

23 Dim. Sast JoKDi, m., patró de Catalunya, y sant Jordi. I' \

c. de Cerdenya.

24 Dij. Sant Daniel, m. on Girona, y St. Fidel, capulxi.

25 Div. Sant March, evan^íelista. Lletanies majors I I'
'

26 Dis. Sants Cleto y Marcelí. papàs y mrs.

27 Diu. Stra. Sra. de .Vtmtserral. patrona de Culaiunya. Sunt

Pere Armengol, lill du (luardia de Prats.

28 Dill. Sunls Prudcnci, b. y c. y Vidal, m.

29 Dim. La inv. dul cos do st. Cugat, m. en lo Vallés, y st. Pere, m.

30 Dim. Sant Eutropi, b. de Cercfenya, y sta. Catarina de Sena, c.
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MAIG
ABRIL PLUJÓS Y MAIG VENTÓS, FAN L' ANY RiCH Y PROFITÓS

1 Dij. Sant Felip y sant Jaume, apòstols, y sant Segimon rey.

2 Div. Sts. Ambrós y Simplici; se v. à st. Joan de les Abadesses.

3 Dis. Invenció de la Santa Creu, y la Vera Creu; se v. à Besalú.

4 Diu. Santa Mònica, vda., y sant Floria, m.

5 Dill. La Conversió de sant Agostí.—iíeía-.tcs. (I P.)

6 Dim. Sts. Joan Ante-Portam-Lalinam.

—

Lletanies. (I P.)

7 Dim. Sant Just. m de Catalunya, sant Sist, m., fill de Celrà.

Lletanies —Abst. de carn. (1. P.)

8 Dij. iji La Ascensió del Senyor y la Aparició de sant Miquel

Arcàngel.— (1. P.)

9 Div. Sant Gregori Naciancé, b. y santa Nona, sa mare.

10 Dis. Sant Antoni, arq. y santa Beatriu, v.

11 Diu. Sant Eudalt, m.: se v. à Ripoll: sant Anastasi, fíli de

Lleyda y 73 companys; se v. ít Badalona, y santa Seve-

rina. m.; se v. à Sabadell, y sant Ponç. m.

12 Dill. Sant Pancràs ó Brancal, ni.; se v. à Barcelona y Rosselló.

13 Dim. Les Santes Espines de la Corona de Jesús.

—

Abst. de carn.

14 Dim. Ntra. Sra. del .\lba: se v. à Tàrrega, y santes Justa, Jus-

tina y Henedina. mrs. de Cerdenya

15 Dij. Sant Simplici. b . st. Isidor. m. y sant Isidro llaurador.

16 Div Sant Just, Faustí y sant Tranquili, mrs.

17 Dis. St. Pasqual Bailón.

—

Dejuni ab abstinència de carn. (I. P.)

18 Diu. Pasqua Pentecostes. Trasl. del Braç de s.* Tecla m. (I. P.)

19 Dill. Bts. Joan de Cetinay Pere deDuenyas, se v. à Vich. (I. P.)

20 Dim. Sant Baldiri, m. de Nimes; se v. à Barcelona. (I. P.)

21 Dim. St Timoleu. m ysta Aglae,v

—

Témpores—De/un». (I. P.)

22 Dij. Santa Julià, m. de Córcega, y sta. Quiteria, v y m. (I. P.)

23 Div. La Aparició de sant Jaume. ap.. st. Desideri, m., y sant

Vicens, m.

—

Témpores.—Dejuni. (1. P.)

24 Dis. B. Pons de Planella, m.—Tt mpores. Dejuni. Ordres. (I. P.)

23 Diu. La Santíssima Trinitat, y sant Gregori, p.

26 Dill. Sant Felipe Neri. f. y sant Agustí, ap. de Inglaterra.

27 Dim Sant Joan, p. y m. y lo Venerable Beda. Pvre.

28 Dim. .*ant Just, b. d' Urgell y sant Just. c, fill de Vich.

29 Dij. *^ Corpus Cbristi. Sants Vot y Felip, mrs.

30 Div. Sants Gabí, Críspul y Crecencia, mrs de Cerdenya

31 Dis. Ntra. Sra. del Amor Hermós, sant Ponç, b. 300 companys
mrs. y santa Petronilla, v.
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JUNY
LO JUNY FRET, MATA L' ESPLET

1 Diu. Sant Inyigo, ab. y sant Simeó, monjo.
2 Dill. Sant Erasme, b. y m., y sants Pere y MarceK.
3 Dim. Sta. Clotilde. reyna. lo Bt. Joan Grau. y st. Isaac, raonjo.

4 Dim. Sant Francisco Caracciolo, f. y santa Saturnina, v. y m.
5 Dij. Sant Bonifaci, b., sant Sanxo, m., y sant Doroteu.

6 Div. Lo Sagrat Cor de Jesús. Santa Càndia, vda.; se v. à Gual-

bes, y sant Norbert, b. y f.

7 Dis. Sant Sibinià, m., santa Genívera, v. y m. y sant Pau, b.

8 Diu. Sants Germà, Just, Paulf y Scisi, mrs., fills de La Pera; se

V. à Girona, sant Medard, b., y sant Salustià, c.

9 Dill. Sants Prim y Felicià, mrs., y santa Pelagia, v. y m.
10 Dim. Santa Oliva, v. y m.; se v. à Olesa, y santa Margarida.

11 Dim. Sant Bernabé, ap. y Sants Feliu y Fortunat, mrs.

12 Dij. Sant Onofre, hermilà, y sant Joan de Sahagún, c.

1

3

Div. Sant Antoni de Padua, c, Sant.Evidi, mr. y y sant Patró,

c; se V. à Besalú.

14 Dis. Sant Basili, b., santa Digna. v. y m., y sant Elisseu, prof.

15 Diu Sants Modest, Vito y Crescencia, mrs.

16 Dill. Sts. Quirse y Julita, fill y mare, mrs., santa Lutgarda, v.

y sant Guillem, c, se v à Llívia.

17 Dim. Santa Teresa, reyna, y sants Manel, Sàbel é Ismael, mrs.
18 Dim. Sants Teódul, Lleonci, Joseph y Maria. mrs. de sant

Cugat del Vallés y santa Marina, v ; se v. à Barcelona.

19 Dij. Sants Gervasi y Protasi, mrs. y santa Juliana, v.

20 Div. St. Silveri, p. y m., sta. Idaberga, v. y sta. Florentina, m.
21 Dis. Sant Palladi, arq. y c; se v. à Camprodon y sant Llufs

de Gonçaga, c.

22 Diu. Sant Paull de Noia, b. y c. y santa Consorcia, v.

23 Dill. Sant Simó Stilila, y sants Joan y Feliu, Pvrps. mrs.

24 Dim. I^ Nativitat de .sant Joan Bta., patró de Perpinyà, y de
molls pobles de Catalunya.

25 Dim. Sant (iuillCni. ab , sant Adalbert. c. y santa Febronia, v.

26 Dij. Sants Joan y Pau, n)rs.; se v. A Barcelona, y sant Sélvi,

h. y m.: molt venerat à Catalunya, y sant Virgili.

27 Div. Sant l^di.slau. rey, y sant Benvingut, c.

28 Dis Sants Lleó y Pau, papos.— Dejuni y abstinència de carn.

29 Diu. >íi Sant Pkrk v Sant Pau, apòstols, y sant Marcel, m.
80 Dill. Lo marlyri del B. Kamón Lluli, y sant Marsal, b.
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. JULIOL
AYGUA DE JÜUOL ENCÉN LO SOL

1 Dim. Santa Elionor de Provença, y sant Galo, b.

2 Dim. La Visitació de Ntra. Sra., y sts. Procés y Martinià mrs.

3 Dij. Sant Trifó y Sant Jacinto y comp. nors.

4 Div. B. Gaspar de Bono, fiil de Valencià y sant Laureà, b.

5 Dis. Sant Miquel dels Sants. c. fill de Vicb.

6 Di«i. La Preciosíssima Sanch de N. S. Jesucrist, y santlsaías,

prof , sant Goar. c, y sant Rómul, b.

7 Dill. Sant Ot, b., 011 de la Seu d" Urgell, sant Pelegrí m.

8 Dim. Santa Isabel de Portugal, filla de Barcelona, B. Pere

Cendra, c. y les Santes Relíquies de la Seu de Tortosa.

9 Dim Lo B. Pere Centurió, c, fill de Barcelona, y st. Zenón, m.

10 Dij. Sant Cristòfol, m., santa Amàlia v., y sant Genaro, m.

11 Div. Sant Fio, p. y m y sant Januari y .\bundi. Pvres.

12 Dis. Lo Sant Cristdel Hospital de Vich, St. Joan Gualbert,ab.

13 Diu. La Traslació dels Sts. Cossos dels mrs. Sts. Gaudenci, Be-

net, Teodor, Felicitas, Clemència y Columna, à Valls.

La segona Tra?lació del cos de sta. Eulària.

14 Dill. La Dedicació de la Seu de Tarragona, sant Bonaventura,

card. y sant Just, m.: se venera à Tàrrega,

lo Dim St. GamilodeLelis. y st. Antíogo, metge, m. de Cerdenya.

16 Dim. Ntra. Sra. del Carme y lo Triomf de la Santa Creu.

17 Dij. Sant Hou, m. de Celrà, sant Coralt, m. y sant Aleix, c.

18 Div. St. Frederich, b. y m.y sta. Sinforosa ab sos set fills. mrs.

19 Dis. Sant Pere de la Cadireta, fill de Moya y la entrega de

les claus de la ciutat de Barcelona à la Purissima.

20 Diu. Sant Elías, prof., y sant Geroni Emilià, fr.

21 Dill. Santa Pràxedes, v., patrona de Palma de Mallorca.

22 Dim. Santa Maria Magdalena, penilenta. apòstol de Provença.

23 Dim. Sant Llibori, b. sta. Erundina, v. y sant Cassià, fr.

24 Dij. Santes Cristina, Niceta y Aquilina, vgs. y mrs. Dejuni.

25 Div. |J< Sant Jaume, apòstol de Catalunya y sant Cugat, ra.

26 Dis. Santa Agna, mare de Ntra. Sra.

27 Diu. Santes Juliana y Semproniana, v. y m., filles de Mataró.

28 Dill. B. Lluís Eiarch, c, fill de Barcelona y la Bla. Caterina

Tomàs, filla de Valldemossa. (Mallorca.)

29 Dim. Sia. Marta, v., venerada à Provença, y sta. Serafina, m.
30 Dim. Sts. Abdón y Sennen, mrs., se v. à Arles y à Barcelona.

31 Dij, Sant Ignasi de Loyola, fr. y sts. Fortunat y Victorià, mrs.
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AGOST
AYGIIA d' agost pa MEL T MOST

1 Div. Sant Pere Ad-vincula, sant Lluci, b., fill de Barcelona y
sant Feliu africà, m.; se v. à Girona.

2 Dis. N." S.» dels Àngels, y st. Alfons M. de Ligori, h.—Jubileu.
3 Diu. La Invenció del cos de Sant Esteve, protomàrtyr.

4 Dill. Sant Domingo de Guzmàn, c. y fr. y santa Perpètua, vda.

5 Dim. Ntra. Sra. de les Neus y sta. Afra, m.; se venera é Girona.

6 Dim. La Transfiguració de Jesús, vulgo sant Salvador. Sants

Just y Pastor y sant ürbici, b. y m.; se v. à Serrateix.

7 Dij. La Traslació de sant Sever. b. y m. y sant Gayetà, fr.

8 Div. Sant Ciriach y comps. mrs. y sant Miró, b.

9 Dis. Sant Romà, m; se v. à Vich y santa Eunomia, m.
10 Diu. Sant Llorenç, diaca y m. y santa Agatónica, m.
1

1

Dill. St. Marcelí, p. st. Hilari; se v. à Arles, y sta. Filomena v.

12 Dim. Sant Dionís y santes Hilaria, Digna, Eupomia y Eutropia,

mrs. de Girona, y santa Clara, fund.

13 Dim. Sant Cassià, b.. sant Hipòlit, m., y santa Concòrdia, m.
14 Dij. St. Aeci, b. de Barcelona y st. Eusebi, m. Dejuni ab abst.

15 Div. tj< La assumpta, y santa Colagia, v., filla de Barcelona

16 Dis. Sant Roch, c, fill de Montpeller, lo B. Joan de Sta. Marta,

fill de Prades, y sant Jacinto, c . y santa Serena, enip.

17 Diu. St. Joaquim, pare de Ntra. Sra., Sts. Lliberal, y Mamet.
18 Dill. Sant Agapit, m.; se v. à Vich, y santa Elena, emperatriu.

19 Dim, Sts. Magi, m.. fill de Tarragona. Mariano, herm. y Lluís b.

20 Dim. St. Bernat, ab. y sts. Luxori y comp. mrs. de Cerdenya.

21 Dij. Sants Bono y Maximià, mrs., fills de Blanes.

22 Div. Sant Bernat d' Alcira y ses germanes Gracia y Maria.

23 Dis. Sant Felip Benici, c. y sant Restitut, m.

24 Diu. Lo Purlssim Cor de Maria, y sant Bartomeu, apòstol.

25 Dill. Sant Llufs rey de França, y sant Genis, m.

26 Dim. Sant Ireneu, m.; se v. à Sampedor y sants Constanci,

Vicens, mr.? ; se v. à Olot, y santCeferí, p. y m.

27 Dim. Sant Josepb de Calassanz, y sant Lley, b. c. de Llcyda

28 Dij. Sant Agustí, b y dr. y sant Julià, m., patró de Vallfogona

29 Div. La Degollació de sant Joan Bta. y sanla Sabina vda. y ni.

30 Dis. La Traslació dels cossos sants en Manresa y santa Rosa

do Lima. v.; se v. A Llafranch.

31 Diu. Ntra. Sra. de la Consolació, sant Ramon Nonat, c, fill

do Portell, y sant Pròsper, m.
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SETEMBRE
AL SETEMBRE LO MAL TEMPS ES DE TEHBRE

1 Dill. Sant Gil, ab., sant Arthur d' Irlanda, y sant Llop, b.

2 Dim Sant Antolí. m. y sant Esteve, rey.

3 Dim. Sant Nonici. bisbe de Girona, y sant Plàcit, m.

4 Dij. Santa Rosalia de Palerm, v. y santa Càndida, v.

5 Div. Sant Llorenç Justinià, b. y santa Obdulia, v.

6 Dis Sant Faust, m. y sant Eugeni, m.

7 Diu. Lo B. Mateu de .\grigento, c , fill de pares catalans.

8 Dill. ií< Lo Naxement de Ntra. Sra. y lo B. Domingo Castellet.

fill d' Esparraguera, lo sant Misteri de St. Joan de les

Abadesses, y sant Adrià y santa Adela, v.

9 Dim. Sant Pere Claver. c, fill de Verdú, y sant Gregori, m.

10 Dim. Lo B. Jacinto Orfanell, m., fill de Pares vigatans.

11 Dij. Sant Emilià, b.. fill de Llivia, y'sts. Protó y Jacinto, mrs.

12 Div. Lo B. Miró, c. de Tagamanent y sts. Lleonci y Teódul. ms.

13 Dis. Sant Amat. ab.. fill de Tarragona, y sant Eulogi, b.

14 Diu. Lo Dolç Nom de Maria, y la Exaltació de la Santa Creu. y
sant General, m.

15 Dill. Sant Vicens y santa Clara, mrs.; se v. à Llissà de Vall.

16 Dim. Sant Corneli, p , y sant Cebrià, m., y santa Engenia.

17 Dim. Sant Llambert, b. y m ; se v. à Lledó, y la Impressió de

les plagues de st. Francesch.

—

Tèmpores. Dejuni. (L P.)

18 Dij. Sant Ferriol, ra., y sant Tomàs de Vilanova, b.

19 Div. Sant Genaro, b. y santa Constància, m.— Temperes. De-
juni. (I. P.)

20 Dis. Sant Eustaqui y comps. mrs.

—

Tèmpores.—Dejuni.—Or-
dres. (I. P.)

21 Diu. Nostra Senyora dels Dolors y sant Mateu, ap. y evang.

22 Dill. Sant Maurici, se v. à Manresa.

23 Dim. Santa Tecla, protomàrtyr, Patrona de Tarragona.

2i Dim. Ntra. Sra. de la Mercé. Patrona de Barcelona, y lo

B.-Dalmau Monner, c. fill de santa Coloma de Fames.
25 Dij. Santa Maria de Cervelló, fund., filla de Barcelona.

26 Div. Sant Cebrià, m., y sant Faust, fill d' Alguayre, y santa
Justina, V. y m.; se v. à Sant Quintí.

27 Dis. Sant Cosme y sant Damià, metges, mrs.. y sant \dolf. m.
28 Diu. Sant Wenceslau. m. y lo B. Simó de Roias, c.

29 Dill. La Dedicació de sant Miquel Arcàngel.

30 Dim. Sant Geroni, doctor y f., y santa Sofia, vda.
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OCTUBRE
QUAN L' octubre es ARRIBAT, SEMBRA LO SEGLE, l' ORDI T LO BLAT

1 Dím. Lo Sant Àngel Custodi, y sant Remigi, b. y. c.

2 Dij. L' Àngel de la Guarda de Barcelona y lo B. Berenguer

de Peralta; se v. à Lleyda, y sant Llogari, b. y c.

3 Div. Sant Candi, m. y lo B. Joan Macias, fill de Canet de Mar.

4 Dis. St. Fraucesch, f. y St. Tirs y 5 comp. mrs., se v. à Barc*

5 Diu. Ntra. Sra. del Roser, sant Froylà, b. y sant Plàcit, m.

6 Dill. Sts. Màrtyrs de la Llegió Tebea, se v. à Barcelona; sant?

Emili, y Julià, mrs.; se v. à Olot, santa Faustina, ni

se V. à Tarrassa y sant Bruno, fund.

7 Dira Sant .\ugust, c. y sant March, papa.

8 Dim. Sta. Reparada, v. y m.; se v. à Bagur, y sta. Brígida, vda.

9 Dij. Sant Dionis Areopagita y comp. mrs. d' Arles.

10 Div. St. Sabí, c, íill de Barcelona, st. Gereó y 318 màrtyr.^

se V. à Barcelona, y st. Lluís Bertran, fill de Valencià.

11 Dis. Sant Plàcit, m.; se v. à Guissona, y sant Genfs, soldat.

12 Diu. Ntra. Sra. del Remey, y Ntra Sra. del Pilar.

13 Dill. Sant Rduart, rey, y sant Grau, abat.

14 Dim. Sant Calixtc, p. y m. y santa Fortunada, v. y m.

15 Dim. Santa Teresa de Jesús, v. y fundadora.

16 Dij Sant Galderich, pagès; se v. al Rosselló y à Barcelona.

17 Div. Santa líduvigis, vda., y la Bta. Margarida Alacoque, v.

18 Dis. Sant Lluch, evangelista y santa Trifona. emperatriu.

19 Diu. Sant Pere de Alcftntara, y sant Varo, soldat, m.
20 Dill. Sants Joan Canci, c, Aureli, m., y santa liene, v. y mr.

21 Dim. Stcs. Ursulayll mil vcrgesmrs.; cinchse v.6 Barcelona

22 Diní. Sant Bacari, b. de Vich., y sant Teodor, noy, m,

23 Dij. Sant Pere Pascual, fill de VahMicia, la primera Traslació

del Cos de santa Kularia, sants Víctor, Pacitich, Justa

y Clara, mrs ; so v. ó Manlleu.

S4 Div. Sant Rafel arcàngel, sant Bernat Calvo, b. do Vich, fill

de Reus, y sant Martirià, b. patró de Banyoles.

25 Dia. Sants Crispí y CrispiniA, mrs., y sta. Daria, m.

26 Diu. SUi. LluciA y Marcià, mrs., tillsde Vich, y Evarist, p. y m.
27 Dill. Sant Florenci, m. y santa Sabina, m.; se v. à Agor.

28 Dim. Sant Simó y sant Judas Tadeu, apòstols.

i9 Dim Sant Narcís, b. lill y patró do Girona, m.
80 Dij. Sants Claudi, Luporci y Victori, mrs.

81 Div. Sant Quintí, m. y la Dedicació de la Seu de Lleyda. Dtjuni.
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NOVEMBRE
LOS MORTS PASSATS, GRANS ESTOTJATS

1 Dis. ^ Diada dé Tots los Sants, y st. Benigne, pvre.

2 Diu. Santa Eustaquia, v. y mr.

3 Dill. La Commemoració dels fidels difunts, sant Ernaengol, fill

y b. de Urgell, y los Innombrables màrtyrs de Çara-

goça.

—

Jubileu.

4 Dim. Sant Carles Borromeu, arq. y c. y santa Modesta, v.

5 Dim Sant Zacarías, profeta, y santa Isabel, pares de sant

Joan Baptista.

6 Dij. Sant Sever, b. fill de Barcelona, m. y 4 Sacerdots mrs.

7 Div. Sant Ernest, ab. y sant Fortià, m.; se v. à Torelló.

8 Dis. Los quatre Sants Màrtyrs Coronats.

9 Diu. Lo Patrocini de Ntra. Sra.. la Dedicació de la Basílica del

Salvador à Roma. y lo Sant Crist de Balaguer.

10 Dill. Sant .\ndreu .\velf, c. y santa Trifosa, v.

11 Dim. Lo B. Jofre de Blanes, c; se v. é Barcelona, y st. Martí. b.

12 Dim. Sant Benet, m.: se v. à Barcelona, y sant Martí, p. y m.
13 Dij. Sant Estanislau de Kostka, c, y sant Homebó, c.

14 Div. Sant Serapi, m.; se v. à Barcelona, y sant Ruf, b.

15 Dis. Sant Leopold, emperador, y sant Feliu, b. y m.

16 Diu. San Bufí, st. Elpidi y companys mrs., y sant Eugeni, m.
17 Dill. Sant Iscle y santa Victoria, germans, mrs.; se v. à Breda,

santa Gertrudis, v., y sant Gregori Taumaturch, b.

18 Dim. I^ Dedicació de la Seu de Barcelona y st. Bàrulas, noy m.
19 Dim. Santa Isabel, regina de Hungría, y santOlimpi, b. y c. de

Barcelona.

20 Dij. Sant Feliu de Valois, fr., y sant Octavi, m.
21 Div. La presentació de Ntra. Sra., y lo B. Romeu de Llivia.

22 Dis. Santa Cecilia v. y m., sants Maure, March y Esteve, mrs.
23 Diu. Sant Climent, p. y m. y santa Lucrecia, v. y m.
24 Dill. Santes Flora y Maria, v. y mrs. y st. Joan de la Creu, fr.

25 Dim. Santa' Catarina, v. y m. y sant Moysés.

26 Dim. Los Desposoris de Ntra. Sra., y sant Conrat, b.

27 Dij. Sants Facundo y Primitiu, mrs.

28 Div. Sant Gregori, p. y sants Papinià y Mansuet, b. y mrs.
29 Dis. Sant Sadurní, b. y m., apóstol.de Catalunya, y santa Ilu-

minada, v.

30 Diu. í d' Advent. Sant Andreu, apòstol, y sant Venato, m.
de Cerdenya, se v. à Sant Sadurní de Noya.
2



— 18 —

DESEMBRE
ENTRE TOTS SANTS Y NADAL, NÍ B0TRE3 SI MESTRAL

1 Dill. Sant Eloy, b. y c, y santa Natàlia, m.

2 Dim. Santa Bibiana, m,, y santa Elissa, monja.

3 Dim. Sant Claudi, m.; se v. A Vich, y sant Francisco Xavier, c

4 Dij. Santa Bàrbara, v. y m., y sant Pere Crysólech, arq.

5 Div. Sant Dalmau, b. y m.; se v. à sant Dalmay. y sants

Críspul, Julià. Grat, Fèlix y Patavia, mrs.—Dejuni.

6 Dis. Sant Nicolau de Bari, arq. y santa Dionisia, m.

7 Diu. // d' Advent. Sant Ambrós, b. y doctor, sant Martí. ab. y
Beat Pere Cerdà, c, fill de Coblliure.

8 Dill. >í< l^A PiiRíssiMA Concepció, patrona de Barcelona.

9 Dim. Santa Gorgonia, v. y santa Llogaya. v. y m.

10 Dim. Ntra. Sra. de Loreto, santa Eulària de Mérida y santa

JuIia, m.; se v. à Elna. Sant Trobat y 359 companys

niàrtyrs en Girona.

11 Dij. Sant Damàs, p., fill de Argelaguer, y sant Sabí, b.

12 Div. Sants Sinesi y Donat. mrs. y sant Luffren. ah.— Dejuni.

13 Dis. Santa Llúcia, v. y m.— Dejuni.

14 Diu. /// d' Advent. Sant Nicasi, y sant Po;npeyo, b.

15 Dill. Sant Eusebi, b. y m., y sant Urbici. herm.

16 Dim. .^anta Albina, v. y m. y santa Adclayda, emperatriu

17 Dim Sant Franco de Sena, c. y sant Llàtzer, b. y m.— rompe-

res.

—

Dejuni. (!. P.)

18 Dij. Ntra. Sra. de la Esperança ó de la (>.

19 Div. St. Adjutori, ab. de VirhonR.— T< inimres.—Dejuíu. y..

20 Dis. Sar>ts Eugeni y Macari, c—Tèmporeit.—Ordres.—Dejuni.

21 Diu. IV d' Advent. Sant Tomàs. ap. y sant Scverié, b.

22 Dill. Sant Flavià, m.; se v. à Verdú, y sant Zenon, soldat.

23 Dim. Santa Victoria, v. y m. y Sant Sérvulo. c.

24 Dim. SI. Delfl, b. y sia. Tarsila, v. Dejuniyabst. dt carn. (L P )

25 Dij. L(i Naxk.ment de Nostre Sbnvor Jesiicrist. Lo bolquerel

dol Diví Jesús à Lleydn, santa Amanoia, se v. à Agu-

llana, y sant Fau.st. m.; se v. à Burodona.

26 Div. Sts. Esteve, prolomàrlyr, y Pere de TorellA. (L P)
27 Dis Sant Joan, ap('>stol y evangelista. (I. P.)

28 Diu. Los St». IgnuciMils mrs. , njolt vcnoi-atsà ('al«lunya. (L I*)

29 Dill. Sant Tomàs, arq. de Canlorbery. m., y sani Davil, prof.

80 Dim. La Traslnció de sant Jaume ^p(^stol, y santa Anisia, m.

81 Dim. Sant Silvestre, p. y saiila Coloma, v. y m.
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NECFOLOGI

La mort infadigable sempre ha continuat sa tasca. Des

lo primer de Novembre del any passat fins al 30 d' Octubre

del corrent, entre los Catalans que ha tirat à la fossa, y

que en vida havían merescut sobressortir per algun mèrit,

ecordàm los següents:

Domingo Bartrina y Cubinyà. Poeta festiu que se

havia donat à conéxer per un bon nombre de composi-

cions que 's distingían sobre tot per la facilitat ab que ha-

vian sigut escrites. Mor jove als 10 de Novembre del 1900.

Joaquim Volart. Als últims de Novembre mori à Man-

resa aqueix inteligent enginyer de camins, canals y ports,

quals aptituts havia demostrades en varies obres.

Francisco Soler y Rovirosa. Mor als 27 de Novem-
bre aqueix capdal pintor escenògraf. Fou un dels pochs

hómens qui no s' equivocan en sa vocació professional y
que tenint medis per satisferla. la seguexen constantment

ab igual entusiasme y sens decandiments d' esperit. Reuni-

des en ell totes les condicions afavoridores de ses aspira-

cions jovenívoles, fou un pintor de debò y un artista en la

verdadera accepció de la paraula. Dexà memòria inesbor-

rable en ses nombroses obres escenogràfiques y decorati-

ves que à la vegada que foren altes penyores de sos talents

indiscutibles, son lo testimoni d' una carrera llarga y sem-

pre activa. Era per naturalesa y per sentiments un barcelo-

ní de soca y arrel y fou sempre amich de tots los qui en

més ò menys escala se consagravan al Art.

Vicenta Janer d' Alemany. Professora de la classe de

Taquigrafía de la Escola de Institutrius que sosté laeconó-
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mica d' Amichs del Pays. Havia si^ut llorejada en varis

concursos públichs per treballs literaris que ab altres que
havia publicats revelan la ilustració que la distingia. Fou
una exceleni dexeble de la Taquigrafía segons lo sistema

del Dr. Garriga. Morí en la segona quinzena de Desembre.

Jacinto Vergés y Gilabert. Fou compositor reussench

qui escrigué varies composicions excelents penyores de sos

talents musicals. Morí per allà lo 22 del mes de Desembre
del 1900.

Heribert Barallat y Falguera. Era corredor reyal de

Gambis. Entusiasta patrici com se havia revelat en varies

ocasions fou un dels fundadors de la Acadèmia Gientífica

Mercantil establerta à Barcelona y un dels primers soci';

que tingué la Associació Catalanista d' excursions Cientíi:

ques, precursora del actual Centre Excursionista. Va mo-
rir als 28 de Desembre del 1900.

Excm. Sr. D. Ferran Puig y Gibert. Era fill de Giro-

na; arribà à una edat avençada morint lo dia a de Janer

del 1901. Era un bon català, tant perquè havia volgut con-

servar sempre les costums y particularismes d' aquesta

terra, fins quan los negocis lo n'havían allunyat, sinó tani

bé perquè sempre estava disposat à contribuir en tot 1

que pogués proporcionar à Catalunya algun benefici moral

ó material. A aqueix objecte havia pensionat à varis per

que anessen à estudiar al extranger les seves professions

havent ell procurat per sa part sempre en sos negocis par-

ticulars no ésser tributari de paysos extranys.

Manel Miquel y Boix..Fou un dels més repulats juris-

consults de Llcyda, sa pàtria nadiua. Periodista distingií

dirigia lo pcriódich «El Ideal» quan vingué à inierromprl•

sa activitat als 3 de Janer.

Fausti Paluzie y Tallé. Encara que accidentalment va

nàxer à Valencià, era català per successió de família y per-
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que desde molt noy tisqué contínuament à Barcelona. He-

reu de! establiment tipogràfich de llibres per la ensenyan-

ça primària que havia fundat lo seu pare lo inoblidable

pedagog Paluzíe y Cantalozella, lo feu conéxer en les Amé-
riques en varis de quals punts assortia] de llibres de text

pera les escoles. Dexà alguna obra d' aquesta classe que

porta son nom. Morí lo dia 9 de Janer.

Ecm. é Ilm. Sr. Dr. Joseph Morgades y Gili. Havia

nascut à Vilafranca del Panadés de una familia pobra. Se-

gui la carrera eclesiàstica y un colp sacerdot, fou catedrà-

tich y Rector del Seminari de Barcelona; canonge peniten-

cier de la catedral de la metexa ciutat y després bisbe de

Vich, administrador apostólich de la Seu de Solsona, y
també bisbe de;^aquesta diócessis barcelonina y senador.

Abans d' ésser bisbe havia traduhit varies obres de ca-

ràcter piadós ó relacionades ab los interessos relligiosos y
un colp prelat, publicà gran nombre de pastorals, una de

les quals li valgué una creu del Mèrit militar. Per la reedi-

ficació de Santa Maria de Ripoll, per lo Museu episcopal

que organisà à Vich, adquirí les simpaties dels catalanis-

tes, essentne per ells elevat à la presidència dels «Jochs

Florals.» Conceptuat com una figurajprincipal del Catala-

nisme, va atraures la antipatia de la prempsa madrilenya y
de les representacions nacionals de les Corts y Senat, espe-

cialment per la famosa pastoral referent à la predicació en

català. Però hi ha que confessar que sapigué desvanéxer

les ires de Madrid. Aquell qui té en ses mans la vida y la

mort va tréurel soptadament d' aqueix mon, als 8 de Janer

del 1901.

Dr. Joseph Ametller y Vinyes. Fou un dels més re-

puiats metges de Girona; distingit escriptor y molt entu-
siasta patrici. Tol lo que per aquella ciutat significava un
avenç de cultura, tenia en ell un decidit cooperador. La
Comissió provincial de monuments, lo Museu provincial,

la Associació Literària, la «Revista de Girona», publicació

la més seria é important que s' ha publicat en aquella im-
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mortal ciutat y altres manifestacions de la activitat moral

de la metexa, son eloqüents comprovants de lo que acabàm

de consignar. Morí als lo de Janer del igoi.

Tomàs Cardona. Distingit esculptor fill de Tortosa.

Produhí obres de reconegut mèrit artístich alabades per

la critica inteligent y algunes llorejades en algun concurs.

Morí jove per allà la primera quinzena del mes de Janer.

Excm. Sr. Víctor Balaguer. Als 14 de Janer del 1901

havent arribat als 76 anys morí aqueix il•lustre barcelon

Quan s' hagen desvanescut les preocupacions y s' estinu

ab justícia la labor d' aqueix incansable escriptor que co-

mençà sa vida literària als catorze anys y va acabaria ab la

mort, s' estimarà degudament la influencia que exercí

en sa pàtria nadiua. Aleshores podran regatejàrseli si
'-

vol, los mèrits al escriptor, al historiador y fins censurar^^

al polítich; però també se tindran en compte los resultats

de sa propaganda patriòtica. Mentres tant la Biblioteca

Museu de Vilanova es la glorificació del nom d' aque

il•lustre compatrici, que ha influit en lo cambi de cen^

idees de una manera poderosíssima.

Ilm. y Rdm. Dr. D. Sixuó Frexa y Ortega. Prelat d

méstich del Papa, degà de la Santa Església catedral li

Urgell, rector del Seminari d''aqucll bisbat y vicari general

del meteix. Havia nascut à Reus y era tingut com & home
de grans conexements y facultats, enfosquides algun lant

per son caràcter. Morí A Bítr.•rlnn.•) .il^ 1 S do i^ncr.

Vicens Llorens. A niu)an.s ac j;uicr a raima de Ma-
llorca morí aqueix notable músich, autor de varies com-
posicions de diferent caràcter, les quals li valgueren al;

consideració entre 'Is professors.de sa pàtria nadiua, qu

no foren csquerbs en regonéxcr sa vàlua artística.

Francisco de P. Capella y Sabadell. Gra un barceloní

com pochs pugan havernhi,y com li corresponia per ésser
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amo d' un dels més antichs establiments industrials de

Barcelona. Per afició se consagrà à la literatura publicant

en revistes y periódichs un bon nombre de versions tradi-

cionals y llegendàries que eran llegides ab gust pel caràc-

ter ingénuo que respiravan. També va escriure algunes

noveles que denotan singulars aptituts naturals per inven-

tar y desenrotllar accions; que si be les desfigura algun

defecte de detall que la crítica li retraurà, sempre que no

vulga ésser benèvola y atendre degudament la bona inten-

ció que impulsà la ploma del poch pretenciós escriptor,

no dexarà de ser llegit ab gust. Morí als i6 de Janer.

P. Francesch Palau, S. J. Mor à una edat avençada,

ais 27 de Janer, en lo Col-legi de la Companyia establert à

Sarrià. Nasqué en un dels poblets compresos en lo golf de

Roses. Havent entrat en aqpell institut relligiós fou desti-

nat à evangelisar la gent africana, conseguint en tan apos-

tòlica tasca abundosos fruyts. Al retornar à Espanya ab la

salut ben malmesa, Valencià, Tarragona y Barcelona fo-

ren escenari de ses virtuts. Morí als 27 de Janer.

Dr. Francesch Bello. Rector del Seminari de Torto-

sa y dignitat d' ardiaca de la Santa Església de la metexa
ciutat. Era persona ilustradíssima havent sigut abans ca-

nonge y rector de Sigüenza y magistral de Múrcia. Morí
als 19 de Janer essentne sa mort molt sentida, sobretot per

lo Sr. Bisbe'del meteix bisbat tortosí.

Utre. Sr. D. Francesch X. Casadevall. Ardiaca del

Capítol Catedral de Vich, de qual ciutat era fill, mor à una
edat avençada als 28 de Janer. Fou home de extensos cone-

xementsen les ciències eclesiàstiques, excelent predicador

y sacerdot virtuós. Unes notes històriques referents al con
vent de ia Mercè de Vich y alguns llibres de pràctiques de-

votes y algun que altre treball son los testimonis que
quedan de son valor intelectual.

Alfons Alsina. Als i5 de Febrer mor aqueix entusias-



— 24 —
ta propagador de la idea catalanista. A Celrà d' hon era

fill, Sans, Bordils, Sant Feliu de Codines, Crespià, Blanes

y altres poblacions aplaudiren aquella eloqüència filla de

lo arrelat que estavan en son esperit jovenil los sentiments

patriótichs.

Arthur Osona. Mor als 19 de Febrer aqueix català,

flll adoptiu del principat d' Andorra, prototipo dels excur-

sionistes d' aquexa terra. Es autor de una colecció de

Guies d' excursions per diferents indrets de Catalunya,

molt útils, y molt pràctiques. No hi ha en elles gens de

íaramjlla; sinó que tot lo que pot menester ó puga inte-

ressar al qui per necessitat ó per entusiasme visite les di-

ferentes comarques de nostra terra, està allí consignat ab

precisió.

Manel de Lasarte. Natural de Barcelona. Home de

vasta ilustració demostrada com à periodista, com à nove-

lista, poeta lirich y autor dramàtich. Va |morir als 20 de

Febrer.

Mossèn Ramon ^Bluch. Rector de Sant Miquel de

Montblanch. Era home de gran prudència y saber; patrici

entusiasta y gran aymador de Catalunya. Va morir als 22

de Febrer.

Pere Eríz. Mor à Barcelona als 24 de Febrer aqueix

distingit artista, dibuxani ben conegut per les genials ilus-

tracions ab que son llapis fàcil y elegant havia enriquit

varies edicions d' obres literàries.

Fèlix Oràs. En un dels primers dies del mes de Març

en la ciutat d' Avinyó, acaba son pelegrinatge per la terra

aquest il•lustre poeta provençal, inoblidable autor del

poema «Li carbouniè» y altres celebrades composicions

que 'I colocaren entre 'Is més capdals felibrcs de sa terra

germana de la nostra. De son amor à Catalunya ne queda

com à testimoni aquell ni.icníruh iliscurs que digud en la



— 25 —
festa dels Jochs Florals del any 1893 al assistirhi com à

capoulié del felibrige de Provença.

Joseph Planas. Natural de Barcelona. Als 62 anys

morí à Alcover en la diada del i5 d' Abril. Era una inteli-

gencia claríssima secundada per un caràcter fogós. Havia

cursat la carrera de Dret y un colp obtingut lo títol d' ad-

vocat, cumplí son propòsit de no exercir may tal professió.

Era un llatinista ben entès y conexía tant la literatura

clàssica, com era versat en les Sagí adés Escriptures. Se

consagrà al professorat musical ab gran profit y varies

composicions que havia anat publicant acreditan son ta-

lent en tal difícil Art. Colaborà en aquest Calendari cor-

responent als anys anteriors.

Manel Moliné. Als 26 de Abril y als sexanta vuyt anys

d' edat mori aquest distingit artista barceloní. Fou un
aplicat dexeble de la Escola de Belles Arts, que hauria

arribat per ses disposicions ^naturals à ésser una notabili-

tat, si no les hagués tirades per dedicarse à la fotografia,

ab un seu amich, y tenint establerta durant molts anys

una de les millors y més acreditades galeries de Barcelona.

Ses innombrables caricatures publicades en varis setma-

naris seran perdurable recort de la facilitat ab que mane-
java lo llapis y del humorisme intencionat ab que sabia

tractar les coses y les persones. Pintà alguns quadros que

acreditaran ses excelents qualitats de bon pintor.

Pere Company y Fàges. Era fill de Barcelona desde

feya quaranta quatre anys. Và morir als 8 de Juny. Havia

figurat com à redact•r ó colaborador de diferentes publi-

cacions periodístiques, distingintse especialment en los as-

sumptos de caràcter financier ó económich. Fou un entu-

siasta y excelent taquígraf, y havia fet notables estudis per

la aplicació d' aqueix art à la llengua Catalana. En alguns

certàmens li havian premiat algun treball.

Joseph Lluís Pellicer. Molt justament reputat artis-
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ta, pintor y dibuxant. Morien aquesta sa ciutat nadiua

als i5 de Juny als cinquanta nou anys d' edat. L' Art fou

per ell un sacerdoci que exercí ab tol aquell zel que corres-

ponia pera ésser lo propagador per medi del pinzell ó del

llapis de civilisadores ensenyances que desitjava filtressen

en la conciencia popular. Ningú com ell feu veure gràfi-

cament entre nosaltres les horrors de la guerra, aquexa

terrible plaga social que junt ab altres delman injusta y
despietadament la societat. Sa labor artística fou perseve-

rant y copiosa y morí en la plenitut de llurs facultats pro-

ductives, quan podia influir en que les nostres Arts gràfi-

ques no 's precipitessen per los viaranys d' un decandiment

mortal.

litre. Dr. Joseph Panadés y Poblet. Natural de Pira.

Era un escriptor ben erudit, entès polemista y notable pre-

dicador. Després d' haver sigut capellà de la Casa provin-

cial de Caritat de Barcelona, fou capitular de varies cate-

drals y últimament obtingué I^canongia anexa à la cape-

llanía del Ritu Muzàrabe que existeix en la metropolitana

de Toledo. La falta de salut hayía motivat sa residència à

aquesta ciutat desde feya algun temps. Morí lo i de Juliol.

Joseph Serra y Campdelacreu. Lo dia primer de Ju-

liol và morir aquest vigatà de naxença y d' afeccions vivíssi-

mes. En los temps de sa joventut publicà en un volum va-

ries poesies ab lo títol de «Primavera trista» que seran

sempre la revelació d' un excelent poeta. Alalgrat Ics bo-

nes disposicions demostrades, no produhí en tal sentit

gran cosa més, puix 1' arreglo d^l Arxiu municipal de Vich,

la organisació y classificació del Museu episcopal, lo càr-

rech de Bibliotecari del «Clrcol Literari» y la direcció de les

obres que importà la trovalla del temple romà, tol de aque-

lla mctc-xa antiquíssima població, li varen exigir loia sa

activitat intcicctual, fins à no permetreu acabar la vcrda-

dcra historia d' aquella sa pàtria nadiua ab la que volia

consagrarli lo tribut més expléndil de son amor filial.

Havia nascut en I' any 1848.
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Joan Mané y Flaquer. Havia nascut à Torradembar-

ra en 1' any 1823. Tenia per lo tant setanta vuyt anys à la

vora y ne feya cinquanta que era redactor del Diari de

Barcelona al arribar à la mort. Tant trascendiren los seus

escrits en la opinió pública, que 's pot dir que foren molts

los barcelonins que no pensavan res en tal ó qual assump-

to fins à tant que En Mané, havia exposat son criteri. Y es

que en aquest temps en que hi ha verdadera ganduleria in-

telectual en la generalitat, aquella prosa correctíssima de

sos escrits importava una potencia de pensament superior

y una claretat de judici que verdaderament atreya. Indis-

cutiblement fou la primera figura del periodisme català.

Varies obres ha dexat escrites que seran sempre les qui '1

colocaràn entre los principals escriptors que hem tingut à

Catalunya en lo segle xix. L' últim de sos dies s' esdevin-

gué à Barcelona en la fetxa del 7 de Juliol.

Francesch Masferrer y Arquimbau. Era vigatà. En
los bons temps del Esbart de Vich fou un dels més granats

y animosos poetes; per lo que 's pot ben colocar entre los

millors del renaxement català. Ab tot, lo va atreure la Fi-

losofia y demostrà que era poderosa sa inteligencia per

esbrinar la naturalesa de les causes y lo perquè dels efec-

tes. Hi ha que confessar que '1 filósoph fou inferior al

poeta. Morí als i5 de Juliol en la ciutat de Lleyda de qual

Institut Provincial n'era catedràlich.

Francisco Lluís de Retés. Per allà à mitjants d' Agost,

à Madrit, acaba los dies de sa vida mortal, aquest tarragoní

que va conseguir una bona reputació literària com à autor

d'un bon nombre d' obres dramàtiques ab que enriquí lo

teatre castellà y que foren aplaudides per tot Espanya.

Francisco de S. Maspons y Labrós. Lo dia i de Se-
tembre va extingirse la vida d' aqueix fill d' Granollers, en
la casa payral de sa niçaga, situada à Sant Pere de Bigas.

Era lo Sr. Maspons un dels escriptors qui fervorosament

aculliren la nostra renaxença literària un colp reinstaurats
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los «Jochs Florals» y un dels ben comptats que no neces-

sità la poesia per donar fé de vida literària. Alguns treballs

referents à Historia ó à folk-lore de la terra prepararen

la colecció del Rondallayre, los Jochs de la Infància y les

Tradicions del Vallés donantlo à conéxer notòriament.

jLlàstima que no haja pogut enllestir la Historia del Vallés

per la que feya anys recuUia materials! Era degà del litre.

Col•legi Notarial de Catalunya; president de la Reyal Aca-

dèmia de Bones Lletres de Barcelona y President honorari

del Centre Excursionista de Catalunya establert en aquexa

metexa ciutat. Jiavía sigut president dels «Jochs Florals.»

Era un home de una bondat suma, que s' atreya la esti-

mació de tothom, y que fós, qui fós, à tothom atenia ab

amabilitat no fingida.

Estanislau Vayreda. Era fill d' Olot aqueix capdal

botànich que passà la vida estudiant sens parar. Reunia

inteligencia y entusiasme per aquexa branca del saber

humà que se'n diu «Historia Natural» y especialment per

la part que 's refereix al estudi dels vegetals. Era conegut

per tot Europa, y los sabis més experts de França y Ale-

manya li consultavan sobre algunes espècies que descone-

xían y que ell havia trobades. Organisà un grandiós y ex-

tens Museu de Historia Natural, notable sobre tot per lo

Herbarium. Va cloure per sempre més sos ulls en sa po-

blació nadiua als 20 de Setembre.

Pau Sans y Guitart. Mor als 22 de Setembre aqueix

inteligent enginyer industrial quals aptituts I' havían por-

tat ai càrrech de director del moviment del ferro-carril de

França. Publicà una tanda d'articles de caràcter científich

en «La Renaixensa,» que son una bona prova de sos co-

nexements. Era home de nobillssims sentiments, que no

congeniavan ab 1' esperit mesquí que domina en la socie-

tat. Fou lo primer president que tingué la «Lliga de Ca-

talunya* y presidí també la «Unió Catalanista.»

Pere Anton Torres. Tarragoní. Autor dramàtich que
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havia cooperat ab sos talents, no escassos, a! sosteniment

de nostre teatre regional. Algunes de ses obres faran que

sempre se recorde son nom entre 'Is catalans qui han con-

tribuït ab son entusiasme à la rehabilitació literària de

Catalunya. Del polítich, per més que exercí importants

càrrechs, ningú se'n recordarà. Morí à la Espluga de

Francolí lo dia 2 d' Octubre.

Aquesta es la llista dels compatricis nostres que en un

sentit ó altre feren remarcable la sua existència en lo mon.

No es complerta perquè la nostra diligència no correspon

al entusiasme que per tots ells sentim y axis algún nO ha

sigut enclòs en aquest Necrologi.

Que '1 Senyor misericordiós com es, haja tingut molt

més en compte los mèrits que 'Is detectes que aplegaren

y, atenuant lo rigor de sa justícia, los haja acullit en la

eterna benhaurança. Que son recort no s' esborre de nos-

tra memòria per imitarlos en lo bó que practicaren per-

què en la esfera de la nostra respectiva activitat pugàm
també honorificar aquesta terra benehida que es nostra

pàtria. Tals deuen ésser los desigs de lots.

Ramon N. Co.mas.

Comptan los antichs que Cupido no era cech de naxen-

ça, res d' axó: tenia una vista molt fina. Segons ser^bla, la

causa de sa ceguera no fou altra que 1' haver rebut una
vegada un fort revés de mà de la Follia.

Lo pobre nin veyentse cech, anà à sa mare Venus, y li

demanà justícia. Tingueren consell los deus, y resolgue-

ren que, tota vegada que la Follia era causa de que Cupi-
do hagués perdut la vista, la condemnavan à que eterna-

ment li fes de guia.

De llavors ençà no ha anat Cupido enlloch que no li

haja acompanyat la Follia.
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VELLESA

Albescunt ad messem.
I

Mos cabells son blanchs,

son blanchs per la messa,

r isliu es aprop,

s' acosta la sega.

^Si s' acostarà

per la vida meva?

II

^•Me vindrà de nil?

^•me vindrà de dia?

Mes, no trigarà

puix mon cap s' inclina.

Oh! quin cop de falç

me darà quan vinga!

III

Quan al llit me 'n vaig

me dich à la espona:

^•vindrà aquesta nit

la gran segadora?

Si sento fresseig

de nit à ma vora

dich—^'serà la mort

que ja se m' acosta?

Si algun drinch estrany

de cop me dexonda

—^'serà ella, 'm dich,

que la falç esmola?

|Si la està axccant

y ja '1 cop me dona,

aquell cop de fklç

que tira à la fossa!

Jacinto Verdaguer, Pvre.
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L' AVENCH DE COVA-NEGRA
(mallorca)

A la claror de 1' alia finestra cenital,

com temple d' antiquíssim, desconegut misteri,

s' axampla la caverna, rotonda de penyal,

major que la qu' Agrippa bastí tan colosal

à tots los deus del gran imperi.

Alberch sembla dels genis y forces del terrer,

gegants ó nans terribles de vida y arts estranyes,

qui ja tresors guardavan ó ne sabían fer,

segons los entreveya somiós lo temps primer

del món obscur en les entranyes.

De drachs y megateris s' hi veu 1' antich horror,

no ja en boyra de somnis, sinó esculpits en roca:

relleus qui, destriantse dins clapes de negror,

trasmuden à cad' hora la forma y la color,

segons la llum poruga hi toca.

Com plor de preses lades cayenthi '1 degolíç

fa randes d' alabastre per la gran volta obscura,

y humida arreu la moiça que recobreix lo pis,

si un raig de sol la besa, desprèn un fum blavíç

qui com encens per 1' ayre sura.

Amunt, per les cornises, se penjan à festons

ombrívoles verdures en delicats fullatges;

y enfora de les ungles d' arpelles y falcons,

animan la gran volta nianthi pels recons

en gran estol coloms selvatges.
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Callau, vanes converses. Dins 1' alta quieïut

d' aquest cor de Mallorca no més be hi escauria,

clamor de nostra raça, son càntich renascut...

jOh cóm à ses tonades ab veu de multitut

aquest avench ressonaria!

Llavors 1' aniich misteri qui doim aquí, despert,

tal volta me diria secrets d' edats passades;

> com les aus qui surten d' aqueix tondal desert,

d' aquí s' escamparían pel sol y I' ayre obert

en nou esbart rimes alades.

Mes iqué podria ferse d' eix temple gegantí,

qu' un panteó me sembla buydai per la natura

dins la gran roca mare del poble mallorquí.'*

^Com may se trobaria corresponent destí

per sa abismal arquitectura?...

Tot es aquí titànich, au{,ust, solemnial;

tot aquí té '1 caràcter qui lo vulgar desterra:

en Uoch se trobaria com en aquest coval

un monument aposta per cripta sepulcral

dels fills més grans de nostra terra.

Miquel Costa y Llobera, Pvre.

—Mes val pà axutab amor, que gallines ab remor.

—Qui paga íi fakiades, paga dues vegades.

—Si ai qui deus no pots pagar, humilment II deus parlar.

—Més son los amenaçats, que no los nafrats.

—Tant hi va lo rey com lo papa, com aquell qui no té capa.
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REVISTA LITERÀRIA

VoIém conservar la tradició d' aquestes revistes anyals

començant per evocar la memòria del gran mallorquí, verb

de la llengua catalana. En Marian Aguiló y Fuster. Y no

debades citarem ara lo seu nom, sinó per registrar en

aquestes ratlles, endressades à parlar de les obres literàries

més notables escrites en la nostra llengua, \a. complerta apa-

rició d' un llibre que '1 mestre començà à publicar en Se-

tembre de 1873, seguí donantnos tot lo text fins à les dar-

reries de sa vida y ara hem pogut veure sencer gràcies à

haver publicat lo fill del poeta les portades, prólech é ín-

dex. Parlàm del Cançoner de les obretes en nostra lengua

materna més divulgades durant los segles xiv, xv y xvi, obra

monumental, esforç d' una gran inteligencia y última pa-

raula del bon gust en matèria bibliogràfica. Es la única y
expléndida colecció que tenim en català de la poesia vul-

gar, que segueix darrera de la popular per no estar tan

identificada ab lo poble y no tenir la transparència y be-

llesa d' expressió d' aquesta, més constitueix un document
d' època molt estimable per conéxer fets, costums y litera-

tura. Fullejant 1' expléndit missal de nostres lletres vulgars

imprès sobre magnífich paper de fil en caràcters gótichs,

varies tintes, hermoses capitals y típiques ilustracions dels

llunyans segles en que foren divulgades les cançons, un no
pot menys que benehir lo renaxement literari que té prou

empenta per à produhir coleccions com aquesta en que
figuran documents tan apreciables com los vulgarisats

Llibre del romiatge del venturós Pelegrí, lo de Bons amo-
nestaments de Fra Entelm Turmeda, la Dança de la Mort,

un edificant aplech de Goigs, Cobles, Oracions, Gloses y
Cançonereís religiosos, y moltes altres cobles històriques,

satíriques y de costums avuy del tot oblidades. Al estudiós

Àngel Aguiló qui ha completat la obra, després de remer-
3
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ciarli sa meritòria tasca, li farem una observació: no cre-

yém que estigués en la intenció del seu difunt pare batejar

lo llibre de tres diferentes maneres: en la portadella hi ha

lo títol Catiçoneret dobres vulgars; en la portada lo que hem
copiat més amunt, que es segurament 1' auténtich, y al

final del index: Cançoneret de cobles vulgars. Potser hauria

convingut més unitat en lo títol donada la importància y
serietat de la obra.

Y ara parlem d' un altre gran poeta, que aquest any nos

ha regalat ab la armonía de ses cantades. Mossèn Jacinto

Verdaguer ha publicat en lo folletí del setmanari Joventut

una nova colecció de poesies que ha batejat ab lo nom su-

gestiu de Ayres del Montseny, ahon hi trobàm les compo-
sicions més humanes é íntimes que ha escrit son autor,

eniremitg d' altres que recordan la nota constant y cons-

tantment bella dels Idilis. Convé de debò que pogàm res-

pirar de tant en tant una alenada d' ayre del Monseny per

fugir de la atmosfera empestada en que vivim, y la poesia

de Mossèn Cinto es purificadora.

Cap altre .A/es/re ha publicat llibres de poesies; dihém

mal: un n' hi ha que té 'I titol de Mestre per sufragi univer.

sal dels qui parlàm en català, encara que no li hage concedit

cap Consistori dels Jochs Florals: I' Apeles Mestres. Aquest

ha publicat una' nova tanda d' Idilis: encara que sían més

à la moderna que 'Is primers (La cigala y la formiga, Les

dos Creus, Los sardinalers, etc.) no 'ns porian com aquests

lo suavíssim perfum de montanya, de costums primitives,

de flayrc grega, de reminicencics de Teócrit... y no podem
ferhi més; encara que son autor se miig avergonyesca de

haver escrit los de la primera tanda, nosaltres los prenem

sovint ab preferència als de la segona y 'Is posàm junt à la

hermosissima Margarida y als Poemes de Mar, potser lo

millor que ha escrit lo poeta.

^Hi ha més poesies? Citant de memòria, com ho fem,

sols rccordàm entre les coleccions dels Ijóvens una ó dues

d' En Víctor Català, poeta de gran alé, un altre d' En Bus-

quets y Punsct, autor que va accentuant més cada dia sa'

nota d' amor à la naturalesa expressada d' una manera ori-
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ginal é intensa. Hi ha també '1 volum d' En Manel de

Montoliu, ideal, vagorós, plé de poesia, que sembla dur un

ànima melòdica y lo del malhaguanyat Joseph M.* Coll y

Rodés que conté poesies perfumades ab los sants amors à

Deu, à la pàtria y à la naturalesa.

La prosa catalana acaba de donarnos una obra de mèrit.

Los sots feréstechs d'En Raymon Casellas, que son autor

sembla calificar de novela poemàtica y potser ho encerta

en lo sentit de compendre dos elements. Lo novelesch:

narració y descripció magistrals que res tenen que envejar

à cap novelista de la nostra terra y '1 poemàtich: convenció

formada per 1' autor al crear uns lipos que tot y sent

arrencats de la realitat en cada un de sos típichs detalls

forman un conjunt poch ajustat à la realitat. Estremant la

nota fosca, feréstega en los camperols y en lo paysatge y la

sentimental en Mossèn Llàtzer, resulta '1 contrast més fort

y més viu lo interès de la novela, que vestida ab aquell

llenguatge tan català y comarca/ yab aquell estil tan trans-

parent, tan sugestiu, se llegeix ab una fruïció extraordinà-

ria. En Casellas hauria de regalarnos sovint ab produc-

cions com aquesta^donchs es dels escullits.

No recordàm cap més llibre de prosa catalana. Los mes-

tres, r Oller, en Vilanova, en Pin y Soler, en Pons y Mas-
saveu, en Massó, en Fuentes, (cito sense ordre de mèrit),

han callat, sols los dos darrers han escrit de tant en tant

algun quadret ó estudi interessant. ^Perquè no escriuen

més sovint^ ^"Podrem parlar 1' any vinent d' una obra de

cada un d' ells.^ ^No 'Is sembla que ara ja no es escusa dir

que no hi ha prou lectors—compradors—dels llibres ca-

talans.!*

Entre les demés obres catalanes d' enguany devem par-

lar del notable //omena/^'•í al Doctor Arcangélich Ramon
L•lull, publicat y en sa major part escrit per lo celebrat es-

criptor Mossèn Salvador Bové: llibre que revela un salu-

dable moviment de la nostra renaxença cap als estudis

filosófichs y particularment cap al estudi de la escola filosò-

fica catalana de la que n' es representant l'iluminat solita-

ri de Randa. May serà prou agrahida la tasca empresa per
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Mossèn Bové, ara doblement meritòria ab la publicació de

la Revista Luliana que, com expressa son títol, es tota dedi-

cada al meteix filosoph del Homenatge. Y ja quejparlàm de

una revista citémne un' altra apareguda enguany per solàç

dels comptats bibliòfils que tenim à casa nostra: la Revista

bibliogràjica catalana dirigida per lo novelista y erudit en

Jaume Massó y Torrents. Les condicions de pulcritut de

dins y fora ab que aparegué son primer número, la fan ben

recomanable* no més cal desitjar à n' en Massó força cons-

tància en publicarlo y al públich en ajudarà tan inteligent

director.

Los estudis üinguístichs s' han enriquit ab dues obres.

La Gramàtica etimològica catalana de Mossèn Grandía y '1

Diccionari de Barbarismes de N'Anton Careta. La primera

es una obra d' estudi superior donada la escassedat de

bones gramàtiques catalanes ó la diversitat de criteri de

sos autors. En ella 'Is molts compatricis nostres que cercan

adelerats—en aquests temps de expansió de la propagan-

da catalanista—una obra que 'Is ensenye à parlar y sobre

tot à escriure bé y correctament la pròpia llengua, lo que

no han pogut assolir per culpa de la sarcàstica ensenyança

oficial y privada, trobaran tot lo que necessitan y encara

més. donchs moltes de les consideracions que 's llegexen

en aquesta obra son més pera 'Is iniciats que pera 'Is

neòfits, lo que sens dupte es un mèrit important. No passa

axis ab lo Diccionari de Barbarismes d'en Careta, llibre uti-

lissim y al alcanç de tots, mes aviat de vulgarisació y de

propaganda que d' estudi, ahon podrem apendre à depu-

rar lo nostre llenguatge, trayentnc los senyals que hi ha

dexat la llenga imposada. Son criteri no precisament pu-

rità, sinó un xich arcàich, lo fà caure devegades en solu-

cions poch pràctiques; mes en la majoria de cassos ho en-

certa y per axó sol es digne de alabança aquest primer

esforç per traure la pugó castellana de la nostra rica llenga.

Devem mencionar com à treball únich en català de psi-

cologia artística, lo del jove escriptor en Cebrià de Monto-

liu. Son llibre JohnRuskin es un estudi primorós é intens

de la obra del gran filosoph del art que més ha contribuit
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dintre y fora d' Inglaterra à la evolució del gust, arren-

cantlo dels motllos velis, de les corrents terroses del realis-

me y portantlo à les altures, cap à les clarors ideals de la

Bellesa del esperit. Cal llegirlo aquest estudi d' en Monto-
liu y 'Is hermosos fragments d' en Ruskin traduhits per lo

meteix autor del estudi, per ferse càrrech de la nova cor-

rent y de la importància d' aquest llibre que 'ns posa en

contacte ab la Europa intelectual y artística.

Y dexantnos al tinter un sens fi de llibrets y tomets en

prosa y vers escrits en català, que ara no recordo per més
de que casi tots ells merescan una honrosa menció, me des-

pedesch de tú, lector pacient, fins à un altre any ab la es-

perança de poder parlarte de més y millors llibres que 'Is

que acabo de citar. Y axó que la cullita d' enguany es bona
à tot serho.

E. MoLÍNÉ Y Brases.

A UNA PIANISTA

Tota \estida de blanch,

lo rostre de satalía;

à cada galta un clavell,

la boca una coralina;

lo front coronat de rulls,

los ulls plens de poesia...

No era 'I bori del teclat

més blanch que tes mans divines,

que tos dits, capolls de llir,

ab aroma d' armoníes...

May t' he vist tan ideal

y hermosa com aquell dia;

per mi fou que del seu march
se n'exi Santa Cecília

y en tu va pendre altre cop

inspiració, cos y vida.

Manel Folch y Torres.
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IDILI

La Mare de Deu

era moll feynera;

filava lli blanch,

filava Ui negre,

quan li convenia

també fina seda;

de cada fusada

feya una iroquota.

Lo bon Jesusei,

petiló com era,

estenent ab gràcia

braços y manetes,

gentil la hi servava,

jamay se 'n retreya,

—Si estau cançat, Fill,

pararem la feyna.

—No estich cançat, no,

ma dolça Maieta;

llis es vostre fil,

ni un nusel I' enreda,

jSi fossen dels hómens

axí les conciencies,

la tasca que porto

fora més lleugera,

per Vos y per Mi.

ma dolça Mareta!

f Victoria Penya d' Ambr.

-Ni i» moris ni '\s auscnts, lenpn amichs ni paronl».

-Ni dona deavorgonylda, ni planta pol Mar*; ilorida.
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HIMiNE

Oh Caritat gloriosa,

filla del cor de Deu,

qui al mon te pogués veure

regnant com en lo celi

Ton nom es la paraula

qu' enclou tota la lley

ab que en la terra 1' home
r imatge de Deu es.

Oh glòria de la terra,

parnula del Etern,

doctrina de Jesús,

creadora de tot bé!

No en r orfanesa 'ns dexes

del mon en mig del herm,

mas vinga 'ns per tú '1 regne,

lo regne sant del cel.

Oh Caritat gloriosa,

alè del cor de Deu,

omple d' amor les ànimes,

Deu tancarà 1' infern.

Germà 'ns serà '1 prohisme,

tot dol, tot patiment

haurà del bé 'I conhort,

lo bàlsam de la fé.

Es presa avuy la terra

de la supèrbia cruel

que per concupiscència

fà escarn del nom de Deu.
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L' humilitat flagel•la,

la malvestat estén,

y i' esperit occiure

vol del qui encara creu.

Oh Caritat gloriosa,

filla del cor de Deu,

omple d' amor les ànimes,

Deu tancarà 1' infern.

Miquel Victorià Amer.

LES BELLES ARTS EN 1901

No esdevé pas gayre dificultosa la lasca de projectar un
inventari artístich de la darrera temporada. Sobre no ser

molt nombroses, tampoch son moll intrincades ni hetero-

génees les partides que hi deuen figurar. L' any no ha sigut

de gran trasbals, y apenes si per damunt de la senzilla crò-

nica de les exposicionetes de can Parés, que constitueix

lo fondo ordinari de la vida del art à Barcelona, s' hi des-

taca algun que altre esdeveniment d' aquells que donan

pera escriure y enrahonar.

De per allà les acaballes del 1900, solament recordo ab

plaher y ab emoció, la exposició organisada al saló del carrer

de Fernando, per En Mas y Fondevila, ab vint y tantes ma-

ravelloses pintures, obra de la seva mà. Davant d'elles tot-

hom va regonéxer una altra volta que Kn Mas es lo més

seductor, lo més encisador, lo més hipnotisadordcls nostres

pintors. Com tantes altres vegades va dirse que 'I seu art

amable, distingit y rialler, semblava fet exprés pera atraure

y encadenar I* rsperit, lo meteix que una mirada de dona

hermosa. Com en tantes altres ocasions se proclamava la
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inspiració del artista que de la escena més vulgar, de la

figura més prosaica, del tema més humil, ne fa sortir un

miracle d' esplendor y poesia.

Contemplant les prodigioses teles d' aquella exhibició, se

veya be que 'I pintor tant ó més que dels sers humans à

que donava vida, fossen nenes del camp ó hómens de mar,

ó pastors del bosch, ó gent de vila ó gent d' església, se preo-

cupava dels escenaris ornamentals ahon respira van y vivían

aquells sers: lo jardí florit, les boscuries frondoses, la platja

polida, lo carrei pintoresch y lo temple daurat y plé de

llums. Robes, flors, paysatges, fins ratxes d' ayre y esclats

de llum, feya 1' efecte de que s' avinguessen pera magnifi-

car à la figura humana, formantli total voltant com un

papalloneig d' arabeschs, de reflexos, de lluissors y vibra-

cions.

Va ésser fonda la sensació d* art que van promoure entre

inteligents y profans à Barcelona, aquells hermosos exem-
plars de pintura integial, ahon sembla que cels y terres,

mars y boschs, carrers y passeigs, interiors de temple y re-

conades de jardí, acaban per compondre, ab les formes y

actituts humanes, una armonía total y indefinida, glorio-

sament instrumentada per un mestre que ha sabut redimir

al quadro de caballel de la categoria de bibelot pera axecar-

lo à la categoria d' obra d' art.

Després d' aquest esdeveniment, qui forma la partida

més grossa del balanç que estich passant, los afers ariístichs

varen apaybagarse, adquirint altra volta lo nivell normal.

Al començar l'any 1901, tornaren à desfilar pel Saló

Parés les habituals exhibicions de la temporada. Després de

la lluhida exposició que, com cada any, va organisar lo

Urgell ab quadros seus, den Graner, den Gaiwey, den
Tamburini y d' alguns altres companys, va venir la de la

revista Hispània, en gran manera interessant^'per les pin-

tures, y sobre tot pels dibuxos, de forasters com En Vierge;

En Sorolla y En Domingo y d' artistes de casa com En
Mas, En Mir, En Baixeras, En Llimona, En Feliu, 1' An-
toni Utrillo, En Triadó, En Borrell y tants aliies que no
nos venen à la memòria. Acabada aquesta exposició, va
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inauguiarsc la XVIII Extraordinària del Saló Parés, que

si no va oferir res d'extraordinari, va presentar, en cambi,

com les celebrades los anys anteriois, lo conjunt arrodonit

de lo que constitueix la usual producció dels pintors bar-

celonins.

Pels mesos de Febrer y Març varen donar algun senyal

de vida exterior los dos círcois artístichs que funcionan en-

tre nosaltres. Lo de Sant Lluch va obrir una notable expo-

sició de pintura antiga en la que s' hi comptavan una

taula representant lo Devallament, atribuida à Van der

Weyden; dos quadros religiosos, una figura de Crist y un

Sant Francesh de Theotocopuli, el Greco, alguns retratos

atribuitsà Goya, entre ells un de Maria Lluisa, moll nota-

ble pel seu caràcter, junt ab altres quadros catalogats com
de Brueghel, Menendez, Vanloo, Morales, Reni, Tiepolo y

Viladomat. Quasi al meteix temps, al Círcol Ariistich del

carrer de Corts, se celebrava lo certamen de fotografia ar-

tística, moll concorregut pels nostres inteligentíssims amí7-

teurs, que tant en la composició de figura com en lo

paysatge varen revelarse com à mestres d' aquest art nou

de la fotografia, lan enginyós com sorprenent.

Un altre dels més simpàiichs recorts que dexa la crònica

artística del any, es la exhibició olotina celebrada à can

Parés. Tots los benemèrits olotins que donan lo gran

exemple de cultura de conreuar 1' ari en una vila de mon-

tanya, varen presentarse en corporació, cumplinl per pri-

mera vegada I' acort pres d' exposar anyalment à Barcelo-

na. L' héroe de la festa va ser I' avi Berga, patriarca del

paysatge olotí. Les pintures que va ensenyarnos revelavan

aquella conciencia d' observació y aquell cuydado de re-

sóldreho tol dins de la unitat del espectacle, que donan à

la obra lo segell de lo difinitiu. Lo fill del pintor, en Ber-

ga y Boada, va descubrirsens com lot un dibuxant, ab una

exlensíbsima seric de retralos y tipos ab carbó. En Domen-
ge, ab les seves arbredes carregades de mullena yayrc, va

afirmarsens com lo primer pintor olotí, després del mal-

haguanyai mestre En Joaquim Vayreda. Y lots los demés

expositors, En MariAn Vayreda, En Devesa, En Pla, Mos-
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sen Gelabert, 1' Estorch, En Salarich y 'Is dexebles de les

escoles olotines de Belles Ans van demoslrar les felices

facultats pera la pintura y 'I dibuix, que sembla ser patri-

moni dels qui han vist la llum primera à les vores del

Fluvià,
*•

Aquestes son, sinó totes, les principals partides que han

de constar al actiu del lleuger balanç passat.

Desgraciadament, també n' he d' apuntar dues al pas-

siu, que significan per à nosaltres dolorosíssimes pèrdues.

Me referesch à dues personalitats barcelonines que figura-

van en Uochs eminents dins del nostre mon del ari: En
Soler y Rovirosa y en Lluís Pellicer. L' un representava

entre nosaltres la renovació romàntica de la escenografia

y durant més de trenta anys va ésser lo dictador de Barce-

lona en matèria de decorat teatral. L' altre va personificar

lo gran reporierisme ariístich de la moderna prempsa il-

lustrada y durant molt temps va ser dibuxant de primer

ordre en les gians revistes d' aquí y del estranger. En la

mida de les seves forces, que no van ésser escasses, 1' un y
r altre van cumplir la missió divinal del artista de embellir

la vida en aquest mon de dolor. (D. E. P.)

R. Casellas.

CADA COSA PEL SEU TEMPS

Quan ja ma jovenesa queda enrera,

quan ja blanquejan mos comptats cabells,

quan ja del mon conech 1' aspra carrera

y de son pàs, los goigs y los flagells,

à tu l' he conegut tendra Maria;

à tu que has despertat mon dormit cor,

que has penetrat en ell, com llum del dia

qu' espargeix de la nit ombra y foscor.
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Mes no ha passat ma vida treballosa;

ha començat ab tu ma joventut:

ha començat en 1' hora venlurosa

que al passar vora teu, t' he conegut.

Tu flor naxent; jo l'arbre que s' inclina,

més tot axó, ma dolça amor ^'que hi fà?

à r eura, res I' aguanta com I' alsina;

com jo t' estím, ningú t' estimaràl

^Qué fores tu d' un jove en la existència?

De lots los goigs que '1 voltan, un de més:

Pera mi ho seràs tot: la llum, la essència

que no atenua, ni 1' ombreja res.

Ab ell, cercant irías afanyosa

com regnar dia y nit en lo cor seu;

ab mi, ne seré jo qui al fert ma esposa,

cercarà 1' ésse esclau d' un esguart teu.

Qui al veure son avuy desert estatge,

à ton pas transformat en paradís,

ha d' agrahirte, fíns la dolça imatge

que li permets servar de ton somrís!

Vina à mon si, papalloneta blanca

que vius joquinejant als raigs del sol;

vina à parar en exa nua branca

despullada de flors, ton festiu vol.

Que en cambi de la vida que has de darme,

del goig ab que mon cor has d' inundar,

jo lograré que arribes à estimarme;

que 'Is anys que 't duch, los tingas d' oblídart...

Llohant i Deu, que ab gràcia manifesta,

mos ulls ha obert à una crudel vritat,

vinch à iréurct del pit la fera aresta,

que t' hi clavà ma folla ceguetat.
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Per darte possessió de la masia,

hon un trono t' hi alçava I' amor meu,

ahir vaig durie al despuntar lo dia,

à resseguir mes terres de conreu.

Pera guiarnos entre 'Is camps y fexes,

hi vingué 'i masover y '1 meu fillol

^Perquè ab carmí ton rostre envermeliexes?

la fosca es per la nit, pel jorn lo sol.

jQuan promptament abdós vàreu juntarvos

sens treva caminant pel bosch y prat!

jCóm rendits pujant cingles, al sentarvos,

sens adonarsen queyau de costat!

jCóm per igual la vida vos plahía!

Tu tan sols disset anys; ell vintidós;

icóm casava ton goig ab sa alegria

y ab son negre cabell, lo teu tan rós!

Ta mirada, que may en mi posavas,

en la seva, fixarse la vegi...

jja lliure estàs! que com à ell miravas,

sé prou ;que may, me miraràs à mi!

Dolors Momserdà de Macià.

EN TROUBETZKOY A BARCELONA

NOTES INTIMES

No crech que cap de les persones mitjanament inteli-

gents que miressen ab algun deteniment la secció d' esculp-

tura de la'derrera exposició Universal de París, haja pogut

oblidar encara la fondissima admiració que allí despertavan

les obres del esculptor rus lo príncep Troubetzkoy. ^'Qui

no sortia d' allí maravellat de la força que revelavan aque-

lles obres tan plenes de vida y de caràcter alhora que rea-
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Usades ab una lan gran sobrietat de medis? ^'Qui iograva

retirarse de la gran halle sense endursen ben gravat à la me-
mòria '1 nom d' aquell artista fins allavors desconegut y
d' aquella hora ençà cèlebre entre 'Is celebèrrims? A judi-

car pet lo que à mi 'm passava, he de creure que ningú.

Jo encara me 'n recordo, me 'n recordo ben bé d' aquell

senyor sentat à la cadira de braços, que semblava devorar

ab la vista al espectador à través d' aquells lentes que, fels

de bronzo com tota la figura, eran transparents com lo

cristall; y del hermós retrato d' en Tolsloi à cavall, senzill,

serio è imponent com les metexes obres d' aquell gran

apòstol rus, y'm recordo també d' aquella nena ab los

gossos, y de la mare y 'I nen y del... No 'm feu continuar la

llista, perquè es llarga, la tindran prou present los qui van

veure les obres y seria inútil pels demés. Jo encara me 'n

recordo, me 'n recordo ben bé del entusiasme ab que de

retorn de París, me'n parlavan los esculptors d' aquí de

aquelles obres. Y 'm recordo també molt del efecte estra-

nyíssim que 'm feya'l pensar que un esculptor tan gran, de

una esculptura tan impresionisla, tan nova, tan revolucio-

naria, lan personal, tan verge, si axis m' ho dexéu dir, sor-

tís d' un estament tan all com lo de prínceps. Ignorava

encar llavors, que aquest es un títol que à ííussia no signi-

fica niçaga de rcys ni té més importància que aquí la de

simple cavaller.

Compteu la meva sorpresa quan ahir vespre, introduhit

per la targeta d' un bon amich meu rus, me trobo al meu
despaig ab el príncep Troubctzkoy. Allí havia corregut jo,

sabent que m' esperava, mitg encorrcgut ab b meva ame-

ricaneta d'estar per casa, pensant trobarme ab nn príncep

no sols del art com realment ho és y ben dels grossos, sinó

de llinatge, tol oprimit per la levita y 'I lluhent barret do

copa cruxini sola 'I ventre al pés de les cortesies quan.,.,

joh, no dcsilusió, sinó goig de I' animal me v*eig cara à

cara d' un artista lan all com lo seu nom, lan senzill, tan

franch y obert com i' csiil del seu cisell, vestint barret de

palla y un tem d'americana més passat que 'I meu meteix!

—Dispenseu si en aquesta hora vinch à...



—Cóm, en aquesta hora? En aquesta y en totes no podeu

fer més que honrarme molt, vaig exclamar. Vos, que 'm và-

reu fer fruir tant!... Seyéu, seyéu.

Y ab lo goig als ulls y la admiració al cor, vaig posarme

à contemplar lo front espayós y noble, la mirada penetrant

y viva, la fesomia enèrgica, oberta y franca d' aquell ge-

gant, davant del qual jo 'm quedava nano, nano. La con-

versa fou llarga y ben aviat llisa y natural com la que sols

se pot tenir ab los homes de talent.

—Sabeu que no teniu res de rus à la cara—vaig dirli al

cap de poca estona.

—Es que no ho só més que de part de pare—va respon-

dre.—La meva mare era americana y jo vaig nàxer à Itàlia

y à Itàlia, à Milàn, he viscut fins ara fa quatre anys.

— Es curiós!—Vaig fer jo.—Si serà la força del medi am-

bent? Teniu à la fesomia ^-que sé jo?... el nas, no sé

ahon, més d' italià que de rus. Sembleu un parent llunyà

d' en Novelli.

t En Troubetzkoy somrigué bonament.
—Aiora voi parlate italiano?

—Sicuro. E inollo piu ancora que francese, que russo—va

respondre ell.

Y m' encoratja à parlarli italià, trobant que jo tenia molt

tíbn accent.

—Però si no 'n sé d' italià; si no he estat may à Itàlia; si

no he fullejat en ma vida una gramàtica italiana—feya jo,

expressantme à topetons y ensopegades.

—Es estrany! Es clar que 's veu qu' us falta 1' hàbit, però

jo no m' explico I' accent, I' accent que teniu, ni la facili-

tat en lo giro de la frase, no havent estudiat la llengua ni

estat à Itàlia practicantio algun temps.

Llavors li vaig explicar d' ahon he tret lo poch italià que

sé, li vaig fer veure en una plana de la Febre d' or, com
nos pot ser fàcil als catalans apendre una mica d' italià

,

dades les semblances de vocables yde sintaxis que hi ha en-

tre abdues llengües.

—Veyéu? Porta, dona, finestra, camina, may...—iguals,

iguals del lot en una y altra llengua—Després: nas, naso;
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dit, dilo; tal, íale; qual, quale... y axis moltíssimes que han
fet dir al vostre Novelli que 'I català es un italià escursai

per la dessineiicia.

Conto aquí aquestes menudencies perquè apartan un
xich aquest home del modo de ser de nostres esculpiors,

incapaços, en general, d' entretenirse ni un moment 'en

qüestions de llingüistica que ell va capir tot seguit. Acabat,

me va exposar 1' objecte del seu viatge, que era veure fins

à quin punt fon bé à la cera perduda en «Misriera y Cam-
pins», per si podia encarregalshi la fosa en bronzo de la

gran estàtua-eqüestre d' Alexandre III de Rússia, que ell ha

modelat pera un monument de Sant Petersburg. Me va de-

manar que 'I presentés à la casa, y com jo no podia ferho

aquest matí, vam quedar per aquesta tarda.

Mentrestant vam sortir, vam entrar à la Alhambra à pen-

dre cafè y allí vam parlar deTolstoi y de música. Diu que,

à causa de les escomunions que la iglesia russa ha llençat

contra Tolstoi, avuy los mujiks pels qui tant hi fet

aquest home, quan lo veuen pels camins se n'apartani

senyantse com si vegessen al dimoni; queen Tolstoi axó ho

perdona; però que 'I tenen furiós los anònims que reb in-

duhintlo à reconciliarse ab la Església, perquè troba moll

baix y miserable que 'Is qui ho fan no lingan lo valor d' es-

tamparhi à sota la firma.

—Jo linch un llibie d' en Tolstoi ab una dedicatòria au-

tògrafa—afegí—y dihentli un dia que ni axis I' havia llegit

perquè no tinch afició à la lectura, me va respondre ab

molta gràcia, «que millor; qi.e '1 llegir no 'm fà cap lalta.»

Parlant de música 's mostrà en Troubcizkoy tan entus-

siasta de la sinfonia y del concert com poch amich de la

òpera.

—Los personatges de carn y ossos, fins en les obres de

Wagner,—va dir—trobo que enxiquexen la grandiositat de

la música, que, quan es bona, ne té més que cap art.

—Joaquell^ns—vaig replicarli—lo cambio per un sobre

tot; de modo que tinch per dolcntlssima la idea que tan

bona cregué aquell gran músich de dur al teatre la repre-

sentació de sers sobrchumins. Uoa música tan sugestiva
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com la seva no necessitava actors: quan ne sento fragment»

en concerts m' ho imagino tot molt superior à com m' ho

donan després en escena. A Bayreuth meteix no podran

pas reformar les panxes y espatlles dels tenors y de les ti-

pl"es, suposo.

En Tioubetzkoy fou de la metexa opinió. Vam sortir de

allí, no li va fer gràcia entrar à Novetats pera sentir la

Boheme; I' Eldorado estant tancat, no podia durlo à veure

una cosa espanyola, el genero chico; vam encaminarnos

donchs, al Tívoli ahon hi havia cavallets. Y alií 'I vaig te-

nir tot lo vespre entretingut com un noy, com jo meteix,

veyent fer portentós à ossos, à gossos y à volaiins, y rihent

de debò de les sortides incoherents dels ciowns.

Aquesta tarda, à les 3, seguint lo convingut, he anatà la

Fonda d' Orient à btiscarlo. Ja m' esperava ell à 1' acera de

la Horxatería Valenciana allí immediata. Hem ;prés un
cotxe de plaça y 'ns hem fet conduhir à la fundició Mas-
riera. Pel camí m' ha fet un gran elogi de 1' interior de la

nostra catedral, que es lo únich que ha visitat aquest matí,

puix lo restant d' ell se l'ha passat passejantse pel port en

llanxa de vela. De pàs per la fundició, he fet parar un mo-
ment lo cotxe davant l'ala oriental de la Sagrada Família,

pera que pogués contemplar un xich aquella obra de que
ell tenia noticia per en Paulousky com d' una construcció

important. Observantli la cara, m'ha semblat que no li feya

bona impresió.

Com que en Masriera es al Nort y en Campins no 's

trobava al taller, nos ha rebut lo fill del primer. La princi-

pal idea que duya en Troubetzcoy era la de veure alguna

peça fosa, tal com surt del motllo, perquè la seva preocu-

pació ó fal-lera es que 'I bronzo no surta ab rebaves ni es-

querdes, crevasses, que exigescan cops de llima ó altres

trampes pera amagar los defectes de fundició en perjudici

de la forma y perfecció de la obra. Ha ]vingut en Campins

y, per sort seva, ha pogut ensenyar al rus un cap y uns
braços fosos à la cera perduda, que rodavan per allí encara

tan plens de terra del motllo, que ha calgut respallar una
bona estona ab un respall de pues de ferre pera poderne

4
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descubrir algun irós net y judicar. Lo meleixTroubetzkoy

en persona s' hi ha fei an aquell respall, y quan després de

molt mirar y fregar ab lo dit s' ha persuadit de la perfecció

ab que íon la casa, s'ha axecai y, ab lo goig retratat als ulls,

ha dit à n'en Campins que cap.de les fundicions de Rússia,

Alemanya, França y Itilia que-ell havia seguit, fonf.i à la

cera perduda ab la pulcritut que la d'ell.

—Jo vos ho asseguro; ja ho podeu tornar à dir. Les fun-

dicions que 's dedican à la cera perduda son poques, en-

cara, y en los treballs de totes elles hi he \\st crevasses que

es lo que jo no vull.

Llavors, exposant un desig vivíssim de que fossen.

donchs, los Srs. Masriera y Campins los funedors de la

seva gran estàtua eqüestre, ha preguntat si podrían anar à

Sant Peiersbourg à fóndrela. -

En Caorjpins li ha dit que tant com axó, creya que no,

perquè aquí estem montais com ell veya y...

—Allí us montaràn lo taller tal com voldreu
;
perquè per

aqueix monument no hi perdonan gastos. No us diré sinó

que à mi, pera fer la estàtua, m' han construhit un taller

exprés, que ha costat al Estat trescents mil franchs, tat y

essent no més de fusta. Pels fonaments del monument ha

pagat 5oo.ooo franchs. En fi, una borratxada. Axó us dirà

si hi roban y si un Esiai que 's dexa robar axis, ha d' ésser

escàs ab vosaltres. ^'Quanl li vàreu demanar pel vostre

treball.^

—No sé si sexanta mil franchs,—ha dit en Campins.

—Massa poch, home, massa pochi- exclamava en Trou-

betzcoy. La meva estàtua té 5 metres trcni.j, d' alçada. No
'n teniu fotografia? No teniu lo croquis del Arquitecte?

Poneuho que ho veurà 1' amich Oller.

Tot ho han dut. Ell s' ha rigut del croquis ó perfil pue-

ril del arquitecte y jo m' he quedat contemplant la foto-

grafia de r estàtua. L' empeiador Aiexandre 111 vesteix

caçadora y una gorra de pell. Fistà perfectament sentat y

no 's pot dem «nar, ni més semblança à la cara, ni més vida

y naturalitat i la seva expressió y al moviment de tota la

figura. Monta un cavall de guerra y aquest té '1 cap acotat.
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de manera que, lluny de distraure, fà fixar tota la atenció

del espectador en lo cavaller.—Ha dit en Troubetzcoy que

encara retocaria la mà que aguanta les brides pera darli

més força. Y axó que *n té, sense que s' hi note la més in-

significant exageració.

L' esculptor Montserrat allí present, lo noy Masriera, en

Campins y jo li hem elogiat molt la estàtua, y en Troubetz-

koy ha tornat ab si voldrian anar à fóndrela à Sant Peters-

bourg. La seva insistència venia de dos temors: de que '1

modelo en guix se li trenqués pel camí y de que I' empe-
rador se negués à dexar portar aquí'l cavall copiat y queen
Troubeizkoy necessitaria tenir à la vista al retocar la cera,

essent com es lo cavall que muntava Alexandre III y per

consegüent molt estimat del fill d' aquest. Però En Cam-
pins, sense tancarse en una negativa absoluta li ha manifes-

tat, per sa part, que ells farían molta falta à casa, y que,

fins disposant à Rússia d' un bon taller, no podentsen en-

dur d' aquí 'Is seus obrers, los hi faltaria un element molt

essencial.

—Aquí sabem, à qui podem confiar tal treball ó tal altre

y allí no ho sabríam. Los d' aquí 'ns entenen y nosaltres

los entenem, y allí no 'ns entendríam los uns als altres.

—Es veritat: aquest es un argument de força,—ha excla-

mat el rus. Y manifestants^ contrariat de debò, com bus-

cant lo consol que li calia, ha dit llavors, que, en defi-

nitiva, hauria de veure com li dexaría la fosa de una
reproducció de la estàtua en tamany natural lo funedor

que ell té à iviilàn ja fà una pila d' anys, pera decidirse per

aquest ó per ells.

—Ah!—ha fet ab molta sinceritat En Campins—si teniu

un funedor que us vé servint de temps, doneuli la dreta.

Nosaltres no som aquí pera fer mal à ningú. Si aquell no
us servís, nos esmerarém en servirvos, vos montarém tam-

bé un taller à gust vostre en aqueix pati del derrera; però

si veyéu que 'I de Milàn pot fondre, com es d' esperar, tant

bé una peça grossa com una de petita, just es que us ser-

viu d' ell ab prefjrencia.

En Troubetzkoy ha agrahit aquestes paraules d' un
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modo evidentíssim y no s' ha callat pas 1' elogi que mereix

la bona fé y la decència de En Campins, à qui ha dil que es

ben diferent, ben diferent d' un funedor bunyol de Sant

Petersbourg que, pera fondre la estàtua, ha remogut cel y

terra y ha tractat de qualsevol cosa à lots sos companys.

Hem acabat de seguir los hermosos tallers de la casa, y

en Montserrat que, modest de si, se mirava à n' En Trou-

betzkoy com à un deu, nos ha fet entiar en lo seu estudi

pera ensenyarli lo poch seu que hi tenia: un grupo de bus-

tos, representant una nena que, enfilada à la esquena de la

seva avia, li tapa 'Is ulls ab les seves manetes. Lo gran

Troubeizkoy s' ho ha mirat molt y li ha alabat principal-

ment lo caràcter que ha sabut dar en Montserrat à les carns

de la vella en contrast ab les de la nena.

En Montserrat, que no sab prou de francès, nos ha de-

manat llavors que, en son nom, diguessem al rus que les

seves obres à la exposició de París I' havían dexal admirat

y que may, may se podria traure del cap aquell retrato por-

tentós del senyor assegut en la cadira de braços.

—Ah!—excl imà en Troubetzkoy, somriheni ab com-
plascencia.—Si sabesseu com lo vaig fer! Una tarda se "m

presentà aquell senyor per à veure quan li podria fer lo

busto. Jo l'havia invitat à seure en aquella cadira. Parlant,

parlant, lo conjunt de tota la seva figura decantada enrera,

ab una mà à cada braç del moble, m' interessa, me remou

tot. Jo que, sense adveriirlo de lo que 'm proposava fer,

agafo fubiots, filsferros, fanch. y, tot escoliantio, començo

à moniar una carcassa. A mitg fer, ell que arronça un braç:

jo arronço 'I meu, y treballa que treballa dexantio parlar.

Ell que, després, decanta 'I cos cap en davant. De cop,

axó 'm contraria; després, la nova posa m' agrada encara

infinitament més. Llavors si que li dich: «alto, no us mo-
veu més, vull retratarvos ara.» L'home obeheix, hi treballo

fins quc's fà fosch; total dues hores.

—Bé— li dich à la fi.—demà torneu; continuarem.

S" axeca, mira lo fet y s* entusiasma de tal modo que 's

nega à lornar y "m prohibeix tocar res més.— «Emmotlleu

y fonéu.»—me diu.—Axó es una maravclla. Ara ho espat-



— 53 —
llariau.» Confesso que no ho vaig entendre fins molts dies

després.

—Conveniu, donchs, en que 'i vostre modelo té un gran

talent; més que vos meieix—he dit jo, rihent.

—Sens doute!—ha respost lo mest!e.

—

Avoue^ donc que

c'est courieux, n'est pas?

Per fi, sortint de la fundició ja massa tari pera anar à

veure res que fos un poch lluny, nos hem ficat à la Sagrada

Familia, visitant una part dels baxos y pujant fins dalt de

tol del campanar que més avençat està ara. Eram, à més del

esculptor y jo, en Campins y 'i noy Masriera.

Vistes d' aprop, aquelles obres han anat agradant més

à n' en Troubetzkoy. S' ha fixat en tol, ha anal alabant

moltes coses, trobant que 1' arquitecte Gaudí es realment

genial. Sobre tol respecte la esculptura allí empleada, feta

tota pel procediment empírich d' emmotllar del natural y

millorada després ab artístiques velaiures que s'armonisan

ab la de la original arquitectura del gran atri del Naxement,

ha fet una observació molt curiosa per mi, en quant ha dit

que, ab aquell nou procediment, 1' arquitecte ja havia re-

solt la gran dificultat de trobar esculptor y encara més es-

culplors (perquè un sol no podria fer tanta imatgeria) que

sapiguessen interpretar lo sentiment de la seva obra y acor-

dar per consegüent la esculptura ab la arquitectura especial

del monument. No sé si '1 procediment d' en Gaudí obe-

heix precisament à n' axó ó à la economia; però he trobat

que la observació del rus es molt justa. La obra d' un es-

culptor y menys la de molls may s' hauria pogut emmot-
llar tan bé ab la del arquitecte com la d' ara, en que, diri-

gint aquest personalment les velaiures, vé, en cert modo,
à ser ell meieix esculptor y arquitecte alhora.

Al sortir d'allí hem pres lo tranvia à la plaça de Tetuàn,

y com en Troubelzkoy se n' anava à veure si havia arribat

de Buenos-Aires lo vapor ab que desitjava marxar cap à

Gènova aquesta meiexa nit ó demà al malí, al ser al peu
de la Rambla de Catalunya, m' he despedií, ab una bona
abraçada, del gran esculptor rus que recordaré tota la vida.

Narcís Oller.
20 de Setembr* de igoi.
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RESIGNACIÓ Y ESPERANÇA

Avia y neta.

—^Per qué esiéu trista, 1' avia?—Si us veig penar

rnon tendre cor de nina— 1' heu de trencar.

Sortiu... dexéu la cambra...—veniu ab mi...

que jo us faré de crossa—fins al jardí.

Vora I' estany dels lliris,—dels lliris blaus,

sentireu com refilan—novelles aus.

Axis. Seyéu à 1' ombra— del florit llor

que axoplugà à mos pares—en temps millor,

y al peu de la glorieta—hon, falaguer,

prenia 'I sol mon avi— I' hivern darrer.

Aquí, veyent com volan—pardals al niu,

espliqueume, padrina,—tot quan teniu

mentres la punta acabo—pel tovalló,

donchs ja s' acosta 'I dia—de Comunió.

Compteume vostres penes—y no ploreu.

que si esteu trista. I' avia.—mon cor trenqueu.

—N' es ma cançó de sempre,—tota tristor,

quan se 'n compian setanta—may riu lo cor.

jDiíxosa tu, filleta!—Qui té dotze anys

ni sent al front espines—ni al pit afanys.

Móguen àngels y vérgens—tos blanchs ditets.

Mentres rajan les puntes— de t«.^s boxets,

ves comptant mes angoxes,—no tenen fí,

ison més que les ogulles—de ton coxil

Si tu ets la primavera—jo soch I' hivern,

tes il-lusions hermoses,—mon dol etern.

Veus la terra florida,—lo cel tot llis,

jo hi veig fulles groguenques—un núvol gris.

Per lú sols té campanes— I' anlich cloqucr

quan à iriïllo repica—lo campaner,
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jo tant sols les escolto,—trista de mi,

quan ploroses anuncian—lo toch de fi.

Set voltes han vist i' era—los batadors,

de quan, morint ton pare,—dexà tants cors.

Be diu la rodalia—que '1 fort casa!

fa set anys que s' aguanta—sense puntal.

Acabats los jorns tristos—de I' any del p!or.

un altre colp de dalla,—nova buydor.

Nos dexà "I trist Novembre—lo jardí nú,

jo quedava sens filla,—seris mare tú.

Sis anys tot just tenias.—Los angelets...

mes... fà estona no sento—ballar boxets.

Fes la tasca y no plores,- -si has de plorar

no remoch més les cendres—del vell fossar.

Fes la tasca y no plores,—si ve '1 rector

veurà tota la punta—regada ab plor;

veyent fil d' or y l'àgrimes—sobre '1 coxi,

creurà.oue enfilas perles—ab daurat lli.

Sis anys, com dich, tenias.— Los angelets

prenían tos ulls verges—per mirallets,

^einblavas la rosella

—

dintre dels blats,

de ta rossor ui I presos—y enamorats,

tos rulls caragolavan—los serafins

y ja 't deyan hermosa—tots los fadrins.

órfaneta de pares,—no 't faltà amor,

tos avis t' han duyt sempre—dintre del cor.

Mes |ayl fà poch la testa—del Pirineu

com la meva s' omplia—de blanca neu.

Lo vellet de ton avi—dexà I" escó.

Per última vegada—sella ab petó

ton front sempre purissim.—Tol arraulit,

per à maf més alçàrsen—caygué en lo llit.

A toch c' Ave-Marta—tingué un treball,

al acabar lo d' ànimes— feya '1 badall.

Si abans per dos pregavam— los tres tots junis,

preguem ara les dues—pels tres difunts.

^Vols dissort més amarga,—vols més tristv^r?

Aquestes son mes penes,—neta del cor.
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Removent tantes runes—m' he de entristir,

jsi ja '1 porto ací dintre—lo cementiri

—Aiegreuvos, padrina,—y no ploreu,

ja fà estona que plora—també '1 cor meu.

^•No us alegra natura?—Los rossinyols

assajan dintre 1' eura—lo cant més dolç.

Perfum de primavera—se va esbargint,

les roses de Sant Jordi—ja 's van obrint.

Demà es dia de glòria,—passat demà
jquina Pasqua florida—per mi serà!

La Flor d' eterna flayre—gay Llessamí,

per blanca papallona—me voldrà à mf.

Lo Lliri de les vérgens,—de cast olor,

fins sento que 'm demana,— per test, lo cor.

Alegràuvos, padrina,—passat demà
[quina Pasqua florida—per mi serà!

Ja moch I' última agulla,— 1' últim box^l.

Si vé ab la tovallola— 1' escolanet,

quan torne à 1' abadia—dirà al rector:

«la tovalla es de plata,— la punta d' or.»

—Per tu, neta ditxosa,—tot es bonich,

jo de viure al desterro—cançpda estich.

Per tu lo jorn d' Pasqua—se va aiançant,

per mi sempre es divendres,—divendres sant.

Tu sents lo toch de glòria—no gayre lluny,

per mi lo de tenebres—aprop retruny.

Quan ja sías custodia—del Pà diví,

demànali no 'm falte— pel March camí

loViàtich que desitjo—ab viu anhel

quan, sola al mon dexant-te,—me 'n puge al cel.

Que la esperança es jove,— |si ho sabré jol

D' un cor vell ,;qué ha d' exirne?— Resignació.

Jau.me BoLOix Y Canela.
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REVISTA TEATRAL

No hi- ha remej! Igual que 1' any passat y que '1 seu an-

terior, la revista teatral d' aquest no hauria de ser altra

cosa que un seguit de lamentacions, tant més sensibles,

en quant lo moviment ha sigut aquesta vegada extraordi-

nari.

Figureus que à les acaballes del hivern passat hi havia

oberts à Barcelona tres teatres hon se representavan y se

estrenavan casi diàriament obres catalanes: 1' un era, com
cada any, lo de Romea, ab lo personal de costum, descomp-

tantne alguns elements; 1' altre era lo de Novetats, hon lo

Enrich Borràs havia format companyia, y lo tercer era '1

del Tívoli, esculiit pels organisadors del «Teatre lirich ca-

tali» pera la seva primera campanya.

Que aquesta, desgraciadament, va ser infructuosa, res

ho prova tant com les censures que cap al final de la tem-

porada va meréxer de la prempsa... de la metexa prempsa

que al principi s' havia mostrat del tot ben disposada en fa-

vor de la idea, passant per alt los defectes de les obres que

s* estrenavan pera no fixarse més que en les qualitats, exa-

gerantles y tot. Fins va donarse 'I cas de no parlar algun

crítich de certes obres pera evitar que la empresa 's ressen-

tís de les justes censures que s" haurían hagut de formular

al parlarne.

—La idea es bona y cal encoratjaria—deyan literats y

públich.

Y vinga acudir diaiiament al Tívoli, omplint de gom à

gom passadissos y palcos, butaques y galliner.

Però veusaquí que la empresa, massa confiada en la be-

nevolència de tots. va arribar fins al punt d' abusarne,

admetent autors que, ademés de la seva falta de qualitats

pera la escena, tenim la immensa desventatja de ser abso-

lutament estranys à la literatura catalana y contraris deci-
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dits de les patriòtiques idees que devian impulsar ais

organisadors del «Teatre lírich català»

Llavors va ser quan lo públich, escarmentat per obres

tan insignificants com «La nit de Nadal» y «Cors joves»,

de D. Joseph M." Jordà, y com «Lo llop pastor» d' aquell

tal Marquina que passa als ulls dels seus amichs per poeta,

va començar à abstenirse d' anar al teatre.

De totes maneres, ab lot y que la temporada, en conjunt,

va ser infructuosa, varen salvarse algunes obres que po-

dran figurar de repertori qualsevol dia que algú torne à

intentar una campanya per 1' estil de la que varen empen-
dre los organisadors del «Teatre lirich català.» Parlo de la

«Alegria que passa», den Rusinol, (*) que va ésser lo èxit

de la temporada, aguantantse constantment als cartells; de

«La reyna del cor» de I' Iglesias, que, ab «La Rosons» de

r Apeles Mestres, va fer companyia à n' aquell durant la

major part de les nits, y de «Picarol», deguda al darrer dels

autors esmentats y estrenada cap al final de la temporada

pera fortuna de la empresa, que va conseguirhi algunes

entrades brillants.

Entre les demés obres que varen estrenarse, recordo

també «La adoració dels Pastors», del gran poeta Mossèn

Jacinto Verdaguer, «Primavera del Cor» de D. Joseph Ma-

ria Folch y Torres, «Les Caramelles», de I' Iglesias y «Ci-

gales y formigues,» den Rusinol.

Un cop llesta la campanya del «Teatre lírich català.» va

passar interinament de iNoveiats al Tívoli la companyia de

r Enrich Borràs, estrenant lo poema dramàtich «Els pri-

mers frets,» ab lo que I' Ignasi Iglesies, que n'era autor,

va sofrir un llastimós desengany, ab tot y que lo públich

nombrosissim que omplia lo te.itre la nit de la primera re-

presentació, va rebre la obra ab axordfidors aplaudiments,

tan entusiàstichs com los que havia dedicat poch abans à

«La Marc eterna», del meieix autor, estrenada à Novetats.

Tant una obra com altra, tenen trossos hcrmosíssims, de

i al parlar d* aquesta obra com de les demés que 'avaren

(strcnar durant la temporada del «Teatre lírich,» prescindesch en

absolut de la música.



— 39 —
una poesia ubriagadora, deslluhida molts cops per certes

ridiculeses y falseiats en que cau l' Iglesias en lo seu afany

de voler presentar problemes arrencant de punts de vista

falsos... Per à fer obra artística, abser artista n' hi ha prou.

En cambi per à fer obra tendenciosa ja s necessiían una

pila de conexements y qualitats que no tots los artistes pos-

sehexen. Axó fa que alguns de nostres autors dramàtichs

perfectament dotats per lo conreu de ia escena, produhes-

can obres mitjanes que perjudican lo seu bon nom.

La mania de presentar y resoldre problemes, ha portat à

algún autor fins al extrem de dir en una obra tot lo con-

trari de lo que deya en 1' anterior. Aquest vé à ser lo cas

de D. Manel Rovira y Serra, qui, després de provocar ab lo

seu drama «La gent de vidre,» estrenat à Romea, les ires

dels treballadors d' idees avençades, va desagraPÍarlosà.No-

vetats ab «Riu avall», en lo que ve à oposarse à tot lo que

deya en aquell, valentse pera '1 cas d' una pila de filo-

sofies de cervezería ó cafetí d' arrabal.

Un altre dels autors que també ha volgut fer drama de

idees, ha sigut En Rusinol, qui, ab la seva comèdia «jLli-

bertatl» estrenat primer en italià per la companyia Vila-

liani, va ser representat per primera vegada en català en lo

teatre Romea per la companyia que dirigeix lo Sr. Borràs

obtenint un èxit extraordinari... Prescindint de la tendèn-

cia, no tant ben definida y precisada com fora de desitjar,

lo drama es notable com à obra de costums, haventhi una

pila d' escenes y situacions pintoresques de primera força

que obligan, vulgas que no, à esclafir la rialla. Ab tot y te-

nir tochs sentimentals ben trobats, lo que més surt en

«iLlibertat!» es 1' aspecte cómich. Al sortir de la represen-

tació, un ab prou feyna recorda los amors del Negre y la

Florentina, mentres que conserva ben fermes en la ima-
ginació les animades [escenes d' aquella colla de jacobins

poca-solles que—com tants n' hi ha—predican la llibertat y
la igualtat y la fraternitat que ni entenen ni senten y que
profanan contínuament.

Com à obra d' idees, una de les que resultan mès arro-

donides es lo drama «Els encarrilats», original del escrip-
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tor mallorquí D. Joan Torrendell y estrenat é Novetats à

les acaballes de la darrera temporada d' hivern, quan tor-

nava à actuarhi la companyia de l' Enrich Borràs. Realment

se tracta de la obra d' un autor que pensa, que sab lo que

pensa y que, per à poderho explicar, ho sacrifica tot. Al-

guna vegada lo seu art se 'n ressent, lo que 's perdona al

autor sense gayres esforços en gràcia à la fermesa ab que
estan dibuxats los caràcters y à la originalitat y lo vigor

d' algunes situacions.

Dintre la metexa temporada y al meteix teatre, va estre-

narse ab bon èxit io drama «La cogula^», en lo que lo seu

autor, en Manel Folch y Torres, va demostrar una pila

de bones qualitats per al conreu de la escena.

Ademés s' han estrenat durant I' any, entre la tempora-

da passada y la que esiém atravessant, un axerií arreglo de

«El sí de las ninas», de Moratín, fet pel simpàtich autor

cómich D. Albert Llanas; una comèdia ab ayre de vaudevi-

lle, del venerable autor dramàtich en Ramon Bordas y Es-

tragués, titulada «L' enredayre», que ha sigut molt aplau-

dida pel públich de Romea; una comèdia satírica, «La gent

del ordre», original del jove escriptor D. Jacinio Capella, y
un gavadal de peces més ó menys acceptables, que no

anomeno perquè m' han desaparegut de la memòria los

títols y assumptos de la majoria. jSon tan insignificants

casi totsl

J. Morató.

DESPERTANT
(després de la mort de mon pare)

L' hivern no fuig encara; més la naturalesa

ses primerenques gales comença à rumbejar;

y 'I cor qu' ahir dormia glaçat per la tristesa,

donant senyal de vida se posa & tremolar.
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Despert y ja es dia! Després de nit funesta

jqué dolça es la escomesa del primer raig de sol!

Per tol rebufi ia vida, lo mori vesteix de festa,

mes jo sens tú, mon pare, no hi puch trobar gombol

.

Lo sol ponent qu' escampa tan bella poesia

me fa estremir quan besa les rames del pinar.

Es anyorança fonda lo qu' en mon cor hi nia,

es la anyoiança leua que no 'm puch espassar.

^Com no anyorarte, al veure los camps que tant amavas

de color d' esperança per los sembrats vestits?

Al veure '1 cel puríssim, tan bell que tu 'I irobavas,

guaytat entre les branques dels ametllers floiits?

Y en cada flor petita que '1 fresch oratge besa,

en cada ayrosa fulla d' entretallat perfil,

jo veig les que 'm portavas mogut de llur bellesa

que '1 cor sempre 't robava tol quant era gentil.

Dolcesa com la teua al mon no es per irobarne:

tothom r Iia coneguda, loihom la beneheix,

ton nom, en la memòria del poble va quedarne
voltat d' una aurèola que pura resplandeix.

Quan fins la gent estranya ab lo pesar s' endola,

quan los pobreis anyoran 1' amich y conseller,

^•qi;é faré jo, ta filla, que m' he quedat tant sola

perdut |ay! pera sempre ton amorós racer?

Té '1 camp que me dexares, vora la casa antiga,

un pi qu' en la infantesa per joch vares plantar;

m' apar una ombra teua, qu' encara avuy m' abriga,

y '1 cor per una estona me sol aquietar.

Kn ell jo hi veig 1' idili d' aquella edat novella,

r historia qu' en tos llavis mon cor va recullir

d' aquella edat sens penes, de totes la més bella,

que fuig, com una estrella, per no tornà à lluhir.
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Ja en ta vellesa, enfora del mundanal desvari,

sobre tos fills vetlaves vivint tant sols per ells,

Com aquest pi, t' alçavas, modest y solitari,

sembrant la llavor santa de tos exemples bells.

L' amor recorts aviva. Des que 'i cubreix la llosa

mon cor s' es fet un llibre d' inesborrables fulls;

jo visch de la anyorança, que per consol me posa

al llavi les pregaries, les llàgrimes als ulls.j

Y plor... més una força potent me reanima,

la fé que m' ensenyares batega dins mon pit,

jo sé que tens una anima que viu, pensa y estima..

jOh pare! no estich sola; més tinch lo cor ferit.

María Antònia Salvà..

ALMOYNA

Captant pel mon jo anava

tot trist y concirós,

y 'I mon me feya almoyna

de buydes il•lusions.

Per fi arrib à la porta

d' una caseta humil:

hi trob la Veige Mare,

la Verge ab lo seu Fill.

Maria es tan piatosa,

Jesús tan generós,

que 'm donan per la vida

lo qu' han trobat millor.
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De dins 1' humil caseta

me treuen una creu,

y sobre mes espatlles

carregan lo gran pes.

L' altura del Calvari

me signan ab la mà,

y jo ab la creu fexuga

comcnç à caminar.

Ab gran suhor y pena

vaig fent 1' aspre camí;

més sembla que ma força

s' aumenta ab lo patir.

Si es aspra la pujada,

també ho es lo descans,

quan ja sobre 'I Calvari

lacreu puch deposar.

Més jah! dins lo desfici

d' aquest repòs tan dur

veig 1' esperança certa

que de la creu es fruyt.

Almoyna bé m' han feta

aquells santíssims Cors

de lo qu' ells se partiren

com lo més alt tresor.

Almoyna bé m' heu feta

|oh Cors del Paradís!

donantme per la vida

1' almoyna del patir.

Joan Aguiló, Pvre.
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COSTUMS MADRILENYES

Feya dies que jo notava com tois los vehins parlavan de

baix en baix com si 's tractés d* un fet extraordinari que la

indiscreció més xica pogués perjudicar.

Quan jo entrava veya la portera com dissimuladament

parava la conversa, mentres que la vehina, que la escoltava,

reprenia la galleda escales amunt.

Al estanch, ahon compro los sellos, vaig sentir que dos

clients deyan, sens dupie .eferintse à mi: aquest senyor viu

à la metexà escala.

Los policies de punt, lo vigilant, los cotxers parats da-

vant la entrada, tots, me miiavan com volent dir per la

part que li toca.

Tot axó, sense que'm molestés m' intrigava, y, no go-

sant, à preguntar lo motiu anava tirant cregut que un dia

ó altre ne ueuría 1' aygua clara.

Però, la meva calma va acabarse quan al entrar à Fornos

me diu un dels companys, mentres los altres boca badant

esperavan la meva resposta:

—En lo tercer pis de casa teva <jqué hi viu un tal Dioni-

sio de Rodríguez y de Martínez?

—Si, vaig fer jo, un retirat del exèrcit.

—Que té unes finques à Segòvia

—Crech que si.

Y 'Is amichs se miraren entre ells com volent dir: •

es lo qui 'ns pensavam.

—Perquè m' ho preguntas?—vaig saltar jo curiós.

—Per res. ocr res, nos han dit una cosa d' ell, y ara n

parlavam

No vaig lll^J^ill, però al tornarà casa, vaig cridar à ma
cunyada:

—Escolta, Bicnvenida, dígam la veritat ^qué li passa al

senyor del tercer pis que v£ig que tothom ne murmura ab

cert misteri?
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—Ay, ay^-que no ho sabs?

—No sé res, l' ho asseguro.

—Ves, ves, avuy encara no t' has burlat de ningú.

—Te dich seriament que...

—Però, home, si fa quintze dies que no 's parla d' altra

cosa

—Qué vols que *t diga?

—Veig que estàs nnolt de broma.

Y girant cua me dexà plantat.

Eji aquest punt la cosa ja 'm preocupava—^-qui me 'n

darà rahó?— pensava—^qui.'*—La portera. Baxo:

—Díguim, portera ^que està malall lo senyor del tercer

pis.>

—Ay, no senyor, ara mateix 1' he vist.

—Donchs ^qué li passa.^ ^à qué vé aquest xiuxiu?

La portera tot acompanyantse d' una mitja rialleta de

desconfiança, me fà:

—Qué pot ser no ho sab.''

—No sé rés, per axó li pregunto.

—Bé, vamos, donchs, tinga paciència que ja !io sabrà

demà.

—Demà? qué sabré demà?
—Com que diu que no sab res, donchs demà ho sabrà tot.

—Però, qué, tot, ni perquè m' haig d' esperar? Ja co-

mença à cremarme tanta reserva ab mi.

—No s' enfade, senyoret, però jo no estich aquí pera bes-

cantar cap vebí.

Vaig trobar la lliçó oportuna y disposat à que 'm servís,

r endemà, ja que 1' endemà devia aclararse la cosa. no 'm

vaig moure de casa en tot lo sant dia decidit à desvanéxer

d' una vegada una obseció que ja començava à darme cuy-

dado.

Desde primera hora ja les meves excursions de qualsevol

peça del pis à la finestra del cel-obert sovintejavan que
era un gust.

Res d' anormal se notava al pis del vehí.

La porta semblava obrirse y tancarse com de costum,

pot ser à les nieiexes hores dels altres dies.

5
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Vaig esmorsar, va venir la larde y res.

Quan allà entre set y vuyt un gallego pujava la escala

carregat d' una peça molt voluminosa, axí com una caxa

de mori.

Lo gallego trucà al tercer pis. Vaig escoltar. Una criada

•digué: éntrila à la cuyna: Després quedà tot quiet.

Vaig anar de puntetes à la finestra del cel-obert y allí,

ab gran sorpresa meva, la nostra minyona, una murciana

tan xamosa com batxillera, ja m' havia guanyat per mà.

—Qué fas aquí, Fuensania.'*— li pregunto tot serio, y

m' adono que totes les finestres dels demés pisos estavan

també preses com la nostra.

Avergonyit, agafo brutalment per un braç à la xicota y
amenaçantia li dich:

—Si no 'm dius lo que passa t' escanyo.—Volia sortir

d' angunies.

—Senyoret, senyoret, que vol que passe?—féu tota es-

pantada.

—Si, al senyor del tercer pis

—Ay, ay, si tot Madrid ho sabí vaja allà ahon vulga: à

cal adroguer, à cal forner, à la taverna, per lot n' hi daran

informes.

—Informes de qué?

—De que 'I senyor del tercer pis avuy se renta 'Is peus.

Francisco Manel Pau.

L' IDILI DELS PARES

May se ta vell

Parlem, esposa, de temps enrera?

No hem d' enfadarnos; no hi ha perill.

Parlem, parlcmnc de la dalera

ab que esperavam lo primer fill.
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Tu sempre 'm deyas tota cofoya:

«Veuràs, recórdaho, quin noy més ros!»

Jo 't contestava: «Seià una noya

més axerida que un pom de flos.

Serà rosseta,

serà grassona

com tu, Roser;

la cirereta,

la cirerona

del cirerer.»

Tu feyas veure que t' hi enfadavas

com si volguesses que fos un noy...

Bé piou que ho veya que m' enganyavasl

Oy que ho encerto? Oy que si?— Oy.

—

—Y es clar, les dones portan faldilles

y també estiman qui 'n puga dú...

—

—Veuràs, les mares som de les filles...

—

—No, si no ho nego jo ni ningú..!

Y fou rosseta,

fresca, bufona

com tú, Roser;

la cirereta,

la cirerona

del cirerer.

Vas fent memòria quan la breçavam

qu' eram per ella íom dos esclaus,

y 'ns presumíam y 'ns alabavam

de la herraosura de sos ulls blaus?

«Son teus» tu 'm deyas. «No; responia,

son teus!» y estavam més estufatsl

y ella semblava que hi convenia

fent ball-manetes ben repicats.
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Que axeridetal

que contentonal

vritat, Roser?

La cirereta,

la cirerona

del cirererl

Quantes vegades mentres hi reyam

tenintla als braços, ben apropet,

nos feyam festes. ..si que *ns ne feyam...

Quel que m' ho negas?— Calla, bogei!

—

—Si; calla, calla!. .per festejaria

me la entregavas fent saltirons,

y quan anava jo per besaria

tu me 'Is tomavas tots los petons!

Y ella, pobreta,

reya una estona

com tu, Roser;

la cirereta,

la cirerona

del cirerer.

Després...—Be, calla; ja dura massa

y està la noya ja per venir...—
—Com se 'ns ha fetal., fresca, guapassa...

—

—No moltes mares ho poden dir!

—

—Vaja, en goig d' ella, vina à mos llavis,

y...té...—Si 'ns sobta!..—Res... un petó;

per quan Deu vulga quesigàm avis

lóman un altre...—Si 'nsveu... no, no...

—

—Apa, bogeta...

—

—Si se n' adona...

Ho veus?... Ja vél..

—

La cirereta,

la cirerona

del cirerer.

A. Bor I t FontestA
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EN IR mU U NTRS. m. U Li CONSOLACIÓ

Verge santa del Consol,

ma benvolguda Patrona,

^•qué us oferiré en est jorn,

que tot canta vostra glòria

y us veneran vostres fills

baix advocació tan dolça?

Jo prou voldria guarnit

vostre altar ab riques toyes

y oferirvos de virtuts

suavíssimes aromes;

mes ay! que sols tinch un prech

que avuy de mon cor ne brolla

com lo plany del desterrat

à qui r anyorança acora.

Té fretura de Consol

r humanitat que us invoca,

que en lo mar que navegam
son ben amargues les ones;

ho sou vos pels afligits,

ho sou per tots los qui ploran,

per'l' orfe y pel trist malalt

en llargues hores d' angoxa;

sou consol pel desvalgut

que '1 mon ni tan sols recorda,

^•Cóm pot la Mare oblidar

als fills que apenais l' invocan?

Siauho sempre per mi

y acoUiume à la bon hora.

Benhajau los meus padrins

que 'm la daren per patrona,
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al rebre lo sagrament

que del cel obra les portes;

benhaja tan hermós nom,

y benhaja qui I* invocal.

Consol Valls y Riera.

I de Setembre, de 1901.

TRADICIONS RELUG105E5 DE CATALUNYA

L ALMOYNER DE POBLET

Fra Bernat d' Alzira, natural del regne de Valencià,

era fill de pares moros; se convertí, prengué I' hàbil à Po-

blet, y fou nombrat almoyner del convent.

Eran tantes les caritats que feya, que un dia arribaren à

témer los arruïnés, per lo que va ser cridat à comptes, y lo

Abat li demanà lo llibre del gasto|y de les caritats, à lo que

va respondre que no 'n tenia; que tot lo que li davan ho

ficava à la caxa, que tot lo que donava ho ireya de la caxa.

No quedant prou satisfet d' aquesta resposta, volgué lo

Abat regonéxer lo convent, donchs Fra Bernal era al me-

leix temps lo rebosier. Fou regonegut lo graner y era plé

de blat à vessar, lo celler era plé de vi, als cups no hi cabfa

pas més oli, y la caxa era plena de diners.

Vist axó, tothom lo tingué per Sant, y moll més ab lo

fet que poch després va succehirli y que passà com vaig à

comptar.

Havent anat à un poble, no moll lluny, al objecte de

cobrar uns diners que 's devían al convent, trobà un pobre

hosialer malalt y trist, mirà de consolario, y aquest li cs-

plicà com de jove havia sigui monjo de Poblet y temptat

per lo dimoni n' havia èxit, llcnçanise à una vida molt
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dolenta y cometent tota mena de pecats. Penedit de tot

cor, demanà al frare intercedís perquè lo pare Abat lo per-

donés y fos de nou admès al convent. Fra Bernat li pro-

meté y ho logrà, quan heus aquí que tornant à buscarlo lo

trobà mort y enterrat. Llavors lo frare volgué desenierrarlo

per dúrselen à Poblet. Lo rector s' hi oposà, y Fra Bernat

va proposar que li dexessen emportarsel perquè lo pare

Abat r havia admès de nou, y enípenyora duya ja 1' hàbit

posat, cosa que podia comprovarse com tots sabían bè

prou com anava vestit al ser enterrat, li concediren, boy

rihentsen; lo desenterran, y de fet, duya 1' hàbit com ell,

per lo que ja no s' oposaren à que se 1' ne dugués.

SANT GUILLEM DE LLÍVIA

Al començar del segle vii la montanya del Canigó era

liabitada tan sols per les feres y les bruxes que rentavan la

bugada als estanys de Cadí prop de un palau que tenian,

guardat per un drach que no dexava entrarhi may à ningú.

Succehí aüavors, que un home Sant que volia retirarse

del mon pera dedicarse més al seu perfeccionament, cer-

cava per aquells indrets un Uoch ben retirat hon poderhi

fer sa estada.

Al entrar en lo lloch que les bruxes se creyan seu, co-

mençaren aquestes à perseguirlo ab grans crits, procurant

espantarlo ab fortes tempestats y terratrèmols, de tot lo

que no feu lo penitent gens de cas, seguint sempre la pu-
jada de la costa que tenia començada com si no sentís res.

Llavors li atiaren les bromes negres ab les que li promo-
gueren tempestats encara més esferehidores. Lo Sant seguí

Ja pujada per entremitg de la tempesta sostingut sempre
per un àngel que li deya; amunt. Axis arribà al indret

ahon tenian les bruxes lo castell guardat pel drach. Aquest
se li presentà ab la boca oberta com si volgués anàrsel jà

menjar. Lo Sani s' esferehí, però I' àngel li digué: avant, y
li donà una espasa. Encoratjat avençà Guillem, y lo drach

anà reculant fins al cayre del abim ahon lo llençà lo Sant
d' un cop d* espasa.
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Los pastors asseguran que encara avuy en mitg de les

fortes tempestats se senten los bramuts de la fera, que may
més ha pogut sortir del lloch ahon va llençaria !o Sant.

Allí va quedarse aquest fent vida de penitent, alimen-

tantse al istiu de molsa y arrels, y al hivern de la llet que
munyia de les daynes que manyagues se li atançavan ofe-

ríntsela.

La fama de ses virtuts se estengué aviat, y no tardaren

en pujarhi molts pastors pera escoltar sa paraula, admirats

de la santa vida que duya. Lo nombre de aquest anà cre-

xent y resolgueren ferhi una capella. Ajudat per tots, aviat

la tingué feta, més li faltava la campana, quan un dia

baxà à la farga de Valmanya à demanar que n' hi fessen

una per 1' amor de Deu.

Prenéusela vos si voleu, li respongueren, que nosaltres

no treballàm sense sou; encesa es la fornal, fpreneuvos

lo ferre.

Guillem anà à la fornal, prengué un grapat de ferre ro-

hent, y aviat la tingué feta, donantli forma de mitra. En-
cara s' hi conexen les ditades. Al véureho los fargayres, se

li agenollaren demanantli perdó.

Segons la historia Sant Guillem feu molts miracles y fou

enterrat à Alp. Los de Llivia anaren à péndrels lo Cos

Sant. Quan los de Alp se n' adonaren, varen perseguirlos,

més al ser prop del Segre, quan ja los altres 1' havían pas-

sat, lo riu va créxer de manera que no pogueren perse-

guirlos més. Arribats que foren à Llivia los qui duyan lo

Cos Sant lo depositaren sobre una pedra que de aquest fet

començaren à nomenar de Sant Guillem, y avisada la par-

ròquia, tots los capellans y molta gent del poble I" anaren

à buscar en professo y lo dugueren à la església, ahon lo

tenen en moka veneració.

Agna de Valldaura..

—Lo qui un cove sabrft for, ja pol dir que es cisteJler.

—Qui no dooa lo que dol, toay alcança lo que vol.
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AMOR SENS FI

No ets ja la rosa del Abril galana

que mou de! jovencel lo tendre afany;

mes, ^"y qué 'm fa, si no has perdut ia ufana

qu* hermosseja à la rosa de tot l'any!...

D'aquella explendidesa que mesclava

blancures de la neu ab raigs de sol,

quelcom hi hagué que dursen no lograva

dels anys axalabrats lo ràpit vol.

Planys y condols ab que los altres miran

perdres del Maig los mustigats despulls,

à mi, ni gens de llàstima m' inspiran,

ni cap desilusió 'm passan pels ulls.

May he tingut per altra cosa '1 rostre,

que pel mirall reflectador del cor;

com la estelada del espay que 'ns mostra

del sol, quan no '1 veyém, la resplandor.

Esguarts, turgències, fantasíus, esbossos,

d'efímera bellesa son trofeu;

flors naxedores de mesquins terrossos

per tornar à ser en espay breu.

Trenta anys que de ton cor en la bonesa

r esplay gaudexo d' un amor ja vell,

trenta anys que al meu guardo ta imatge impresa.

y tal com fóreu sou tant tu com éll,

Tendrors, fineses, renadíus efluvis

d' un carinyós afecte may gastat

aquell abraç que 'ns va juntar de nuvis,

ni poch ni gens fins ara s' ha afluxat.
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Passà, fà temps, la nostra Primavera;

à tu y à mi 'ns blanquejan los cabells:

més, no era lo color, lo perfum era

ab que m' enamoravan los clavells.

Si Deu m' hagués fet cego de naxença

y prop meu per axó t' hagués posat,

no fora certament menos intensa

la estimació que sempre t' he portat.

Gante en bon' hora, valdament no '1 veja,

ficat dins la boscuria '1 rossinyol;

coneix lo cego, no pel que clareja,

sinó per lo qu' escalfa, '1 raig del sol.

Les gales Uampurnants de la natura,

son vidre-volador que se 'n dú 'I vent,

com la de la bondat no hi ha hermosura,

com la virtut millor perfum no 's sent.

L'amor qu' entre una y altre se congria,

aquest es amor pur y verdader:

lo que inunda de plàcida alegria

los cors, qu' eternament jóvens sab fer.

No '1 qu' exalta lo seny y '1 pols desboca

per esbravarse com encès volcà:

sinó '1 que fins al cayre de la boca

la mel del cor fà en lo somriu muntà.

Lo que agombola sempre y amanyaga,

lo que la febre no '1 corromp ni encén,

lo que la Mort ab son alé no apaga,

lo que lo Cei perllonga eternament.

Cada vegada que mon cor descobra

del teu altra finesa que gosar,

les ales tot seguit de bon grat obra,

en ànsies de podcrscn sadollar.
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No mira, no, lo que es aquí tangible;

se gira al infinit, en son pregon

creyent ab tota fé serli possible

trobar la essència del que sent al mon.

Coneix de lo terreny la mesquinesa

y no li dol lo haverho de dexà;

amunt, amunt... allí de la bellesa

real y positiva 'Is dolls hi ha.

D' allí creu disfrutar una primícia

de venturança, partidora ab tú,

tan dolça, com no puga altra delícia

més pura y tendre imaginars ningú.

Y si es l'amor pels altres flor d' un dia

qu' un breu petó de sol en res desfà,

tant tu com jo, des que la flor se obria,

l'aroma 'n gosàm tota sens minvà.

Recorts d'un altre temps, freda anyorança,

desilusions al cap-de-vall. no res:

l'amor, mentres vivim, es la esperança

d' una ventura que no 's pert may més.

F. Ubach y Vinyeta.

—Qui del tnoD no té confiança, cosa bona may alcança

—Qui be nua, be desnúa, tant si es fil com fílampúa

—Qui à Guineus vot enganyar, molt matí s' ha de llevar.

—Per tos fills ben heretar no vuUas l' Infern guanyar.

—L' home que no sab sumar, may sabrà multiplicar.

—Si tens molts diners, faràs, tot alio que tu voldràs.
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AGONÍA

La nit se va morint; les flors despertan

y enlayra un crit la matinera alosa;

los aucells arrupits, estiran 1' ala

y pel clos del riell 1' aygua 's desboca.

La nit va agonitzan; los boscos cantan

ab veu d' aubada un himne de victorià,

les estrelles s' aclucan y blaveja

ab un blau palpitant la immensa volta.

Del cim de la montanya endormiscada

baxa la llum incerta que 's dexonda;

dels masos ensonyats les portes grunyen

y una claror vibrant entra en la fosca.

La nit ja es morta, crida 1' aucellada

y ho mormura 1' oreig dins la bosquina

y entre 'Is claps de la boyra estarrufada

obre '1 sol sa parpella gegantina.

J. NOVELLAS DE MOLINS.

UN QUENTO QUE FA PENSAR

Lo príncep Joan Manuel, en lo seu famós llibre El Conde

Lucanor, entre molts quentos à qual més instructius é in-

tencionals, n'esplica un tan pregonament filosófich que té

aplicació continua à la manera de sentir de la gent en I' art

y fins en la política.

Segonscompta, tres bromistes s'acostaren al Rey dihcnili



— 77 —
que texirían un panyo ab labors tan sulils y fetes ab tal

art, que qualsevulla que fos de mala raça, bort ó enga-

nyat de la seva dona, no la podria veure de cap modo.

Lo Rey intrigat per tal cosa, los hi cedí lo necessari en

un lloch apartat de son palau à fi de que treballessen sens

destorb. Al cap d' uns quants dies, en que feren veure

que treballavan molt, enviaren un recado al Rey dihentli

que havían acabat ja la feyna y que si ho volia veure que

sa Magestat hi anés sol. Lo Rey per assegurarsen hi envià

son camaier, qui quan senti als mestres ponderar la cali-

tat del panyo, no gosà dir que no '1 veya poch ni molt per-

què no '1 consideressen de mala niçaga. Axis es que comptà

al Rey que havia vist lo panyo, que era cosa de un mèrit

extremat. No trobantse encara prou segur lo Rey, va en-

viarhi al seu secretari, lo qual assegurà lambé al Rey que

havia vist lo panyo y que era una roba esquisida. Darrera

d' aquest hi envià à varis cavallers y à tots los criats del

Palau, decidintse per fi à anarhi en persona, quan sentí

que sense excepció tots afirmavan haver vist lo famós panyo

revelador de la baxa estofa dels qui no '1 veyan.

Quan lo Rey fou davant del suposat panyo y vegé que

tots los allí presents alabavan lo color y '1 texit, sent axis

que ell no veya res en lloch, li enirà una suhor freda y fins

cregué que no era fill de son pare, més, rei osantse, feu

com los altres y començà à alabar lo panyo y à dir mara-
velles de son urdit. Al cap de pochs dies hi envià al seu

primer Ministre, qui per no perdre la honra ne feu més
elogis que '1 Rey del panyo que no vegé, de lo qual quedà
lo Rey molt trist y lo meteix succehí ab son privat, y ab
tothom, de modo que ningú gosava à dir que no veya 'I

panyo maravellós, quan los falsos texidors feyan mostra

de que I' exhibían.

Vingué una gran festa y tots digueren al Rey que se

vestís d' aquell panyo. Los mestres feren veure que '1 por-

tavan embolicat ab un llençol, feren com si 1' extenguessen

y després de pendre al Rey sa mida, aparentaren que '1

desplegavan, que 'I tallavan y per fi que 'I cusian. Després

feren veure que '1 vesiían, y creyentse '1 Rey vestit, moDtà
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& cavall y ab lo seu seguici se passejà per la Cort. Y axis que

la gent lo veyan venir, sabent que qui no distingia aquell

panyo era bort ó juheu ó afrentat de sa muller, tots crida-

van que lo veyan y 1' alabavan, à fins que un negre que

guardava lo cavall del Rey, exclamà tot d' una: Senyor,

mireu que aneu en camisa, repareu que aneu despullat.

Un altre que ho sentí digué lo meteix y de un en un va-

ren confessar tots que no veyan lo panyo à fins que 'Is

grans y lo meteix Rey perderen lo recel y confessaren

V engany.

Tan enginyós quento revela per una part la força suges-

tiva d' una opinió quan vé d' amunt. Per altra part, que

la temor de passar plaça de tonto ó d' ignorant fó que se

accepten les afirmacions ó les idees dels hómens de fama,

sense pendres la pena de meditaries ó comprovaries. Mol-

les vegades una moda extravagant en art comença per

upa broma ó per un entreteniment, y basta que proclamen

sa excelencia uns quants, perquè '1 remat seguesca dòcil-

ment belant d'admiració, veyent prats freschs y verts en

lo que es un erm aterrossat y estèril. En qüestions de mii-

sica es principalment hon la massa mostra admiració, se-

guint la opinió dels qui fan de sabis, per trossos y frag-

ments que no entenen ó que 'Is hi fan venir son. Temen
que si no s* enganyessen ells metexos no passarían plaça

d' inteligents.

Frederich Rahola.
Sarrià, Octubre de igot.

—Si no vols ser enganyat, tracta ah or de bon quilat.

•~La persona que té cria, sempre guanya nit y d(a.

—Puix la enveja es sens profit, no la vullas en ton pit.

—Procura dar adjutorí als qui estan en purgatori.

—No 't dcxes persuadir de inichs ni pervertir.

—Lo pagès que para llassos, no camina per bons passos.
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A MES NEBODES
EN LA MORT DE SA AYMADA MARE

•

No la ploreu més

vostra aymada mare.

no la ploreu més

que prou 1' heu plorada.

Com mústega rosa

floria galana

en 1' hermós jardí

de la Església santa.

Si era dolça ó no

la olor que exhalava,

si era dolça ó no,

|bé ho sabeu vosaltres.

Lo Cor de Jesús

se n' enamorava,

y axis exclamà

en sa gran diada:

—.\nima feliç

que de veres m' ayma,

vull darte en mon Cor

eterna posada.

Has portat la creu

camí del Calvari

ab resignació

seguint mes petjades.

Ara ja ets al cim;

ja has finit la tasca,

del Calvari al Cel

sols hi ha una volada,-
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L' endemà meteix

s' ageya malalta,

cinch dies després

jayl agonitzava.

Dels mots que 'm va dir

jbe 'n tínch recordança.

—Fills meus, estimeus

sempre, 'Is uns als altres.

—

La mort la trobà

ab la oració als llavis,

lo cor en son Deu,

r ànima sens màcula.

Com un blanch colom

al Cel se 'n volava,

dintre '1 Cor diví

à fer dolça estada.

Ara desde allà

dia y nit vos guayta;

jamay als fills seus •

oblida una mare.

Com als navegants •

la estrella del alba

vos guiarà à port

sa tendra mirada.

Ayméu ses virtuts,

cuydéu de imitaries,

y un jorn la veureu

feliç, en la Pàtria.

No la ploreu més

vostra mare aymada,

no la ploreu més

que al Cel vos aguarda.

Antònia Gili y Gubll
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CRIMINAL?

Ja la forca 'Is soldats voltan

sacerdots y congregants,

y per demunt la gentada

lo Crist dels agonitzants.

Tant bon punt lo Reu l'ovira,

entre '1 remor imponent

de la turb^, en l'alta imatge

clava 'Is ulls febrosament

Un doll de llàgrimes solca

del pres lo rostre espectral,

vers la creu commós avença

y axí parla '1 criminal:

—Oh Senyor que de la vida

devallàu al fons ombriu!

si dels besos de la mare

no he sentit lo dolç caliu,

si d' ençà de ma infantesa

famolench y esparracat

vaig tocant de porta en porta

com un mazell rebutjat...

^es tan gran lo meu delicte.'*

^•no tindreu pietat de mi?

—

Lo Sant Crist alça la testa

y dolçament digué:—Sí

—

Després, girantse à la turba,

r esguardà severament.

Lo primer raig de l'aubada

allumenà '1 firmament.

Y quan lo Reu, en la forca,

exhalà '1 postrer badall

per l'obert costat del Crist

la sanch rajà cos avall.

EvRLI DORIA Y BONAPLATA.
14 d'Octubre de 1901.

6
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UNA CANÇÓ POPULAR DESCONEGUDA

Enire varis papers impresos y manuscrits que nos vin-

gueren à les mans temps enrera, hi trobarem los següents

versos escrits en lletra marcadament del segle xvii, à quina

època pertenexían casi tols los documents. Lo referirse &

un fet gloriós de la nostra terra, y pensant que molt be

podia ésser que 'is tals versos fossen inèdits, nos ha decidit

à publicar aquelles estrofes, com à mostra de la poesia po-

pular d' aquell temps.

Pot en nostre concepte creures la tal poesia, estava des-

tinada à ésser una cançó com les «Mosques de Sant Nar-

cís» que forma part del «Cançoner popular» que publica

nostre amich 1' Aureli Capmany. Pot ser que hi correspon-

ga una música, però per ara no la sabem.

Fan referència les dues à la gloriosa victorià conseguida

per los gironins y demés catalans que 'Is ajudaren contra

los francesos en aquell memorable siii del 1684 y que cons-

titueix una de les pàgines més brillants de la antiga Gerun-

da, sempre amatenta en sacrifi^arse per la pàtria.

La política ambiciosa de Lluís XIV respecte Espanya

obligà à Carles 11 à declarar la guerra al rey crisiianíssim

apesardel decahiment en que 's trobava la monarquia. Lo
monarca francès acceptà la lluyta, y com disposava de molts

més elements y estavan de segur millor preparats, prompte

sos soldats penetraren en terreno espanyol.

No sabem si fou primer la entrada per Sant Joan de Pie-

de-Puerto y Roncesvalles, puix à nostre intent basta fer

constar, que '1 dia primer de Maig del 1684 un exercit fran-

cès capitanejat per lo marescal de Bellefondc passava per

laJunqueray queavençant perl" Empordà, destruïa tot lo

que trobava si era cosa que no podia férscla seva; y axis

và arribar lo dia 13 à vistes de Girona.

Per cert que les tropes espanyoles comanadcs pel \irrcv
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y capità general del Principal al avistarse aquell dia ab les

enemigues, no foren prou sorioses, puix tingueren alguns

centenars de baxes.

L' exèrcit francès s' aquartelà lo dia 14 à Sarrià; lo dia 17

passà lo Ter y s' estengué per la Quart, Palol y Palau. Al

arribar lo dia 20, pogueren veure los de Girona com ja se

parapetava pel cantó de Santa Eugènia y que 1' endenià

havia obert los atachs casi à tret de pistola dels baluarls

de Santa Clara y del Governador. Be feren los de la plaça

una sortida però tingueren de recular, retornant dins de

Girona. Lo dia 22 à la matinada los francesos obriren bret-

xa à la muralla y al endemà les bateries anavan engegant

los progectils de I' artilleria contra los murs sens parar, de

manera que's compta que en los tres dies foren tirats contra

la ciutat siliada més de dos mil bombes.

A les 7 de la tarda del 24 lo marescal de Bellafonde in-

timà la rendició dels sitiats dins una hora; ab lo ben entès

que un colp transcorreguda aquesta, son exèrcit avençaría

fins entrar en la plaça y un colp dins no respectaria la vida

mes que de les dones y criatures que trobàs recullidas en

les esglésies. La contesta fou de que la ciutat estava dispo-

sada à rebre à sos siiiadors defensantse.

Tot anava à favor dels francesos quan de sopte la com-
panyia dels sitiats disparà les poces de artilleria de que dis-

posava y fixantse en la figura de Sant Narcís que hi havia

en la font que estava alli prop, ab tot 1' entusiasme ab que
eran capaços aquells pochs defensors començaren à cridar'.

jVicloria, victorià! jVisca Espanya! jVisca Sant Narcis! y
aquells crits foren lo començiment del triomf ab que ha-

vían de coronar aquella jornada los defensors de Girona.

Aquells crits havían perturbat als francesos y enardit lo

esperit dels espanyols y catalans, de una manera inesplica-

ble, de una manera prodigiosa.

Al cap de quatre hores de combat terrible 1' enemich
tingué de declararse en retirada, confús, avergonyit dexant

lo camp cobert de morts y de ferits.

Tan inesperada resultà la victorià que tothom va espli-

càrsela atribuhintia al patrocini de Sant Narcís. Perquè hi
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ha que confessar que les forces aprontades pel Rey d' Espa-

nya, à quin cap s' hi irobava lo virrey del Principat, y los

lerços que capitanejats per lo conceller en cap y un repre-

sentant de la Generalitat anaren y estigueren presents à la

defensa de la invicta ciutat, eran insuficients per contrar-

restar ab los gironins 1' exèrcit francès.

Però sia com vulga, lo cert es que un quart d' hora des-

près d' haverse fet en la sala del Concell gironí, y davant

la imatge de Sant Narcís, lo vot de que si 1' enemich axe-

cava lo siti perpètuament se celebraria la diada del 24 de

Maig à Girona, definitivament quedà derrotat 1' enemich,

A vint y set de maig,

mil y sis cents comptavam,

quan lo bugra gavatx

lo Pontmajor passava.

Xamberch
no-y entraràs encara,

tinch-ho per cert.

Ells varen envestir

lo dimars à la tarda;

guanyaren lo fortí

pró no-y estaren gayre.

Oh que gran mortaldat

se feu davant Sant Llàtzer,

dos cents y vint gavatxs

dintre lo riu llençaren.

Per quatre mil Infants

que comendats estavan,

sinó per los cavalls

lo fortí no guanyavan.

Qui pogués definir

aquella gran pujança:

molts n' hi varen morir

d' Espanya y de França.
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Ja pensava Xamberch
tenir la ciutat guanyada;

fals es estat per cert

lo intent que ell portava.

Lo dimars dematí

un trompeta enviavas

si 't volían dar les claus

que entrarías ab bons pactes.

Luego li respongué

lo governador de la plaça

que ans moriria primer

que tal cosa no faça.

Lo senyor Conceller

de nostra Barcelona,

diu morirà primer

ans de entregar Girona.

Passa mostra Xamberch
de la gent que li falta.

De los més estimats

li 'n faltaren setanta.

Quan Xamberch va sentir

declarat lo recado,

mana al seu clarí

que à retiro tocasse.

Xamberch ha determinat

de plegar la campanya
vist no li fan bons jochs

los Miquelets d' Espanya.

No 'ns governan Iguanaus

ni menos gent Lluterana,

tanta es la afíció

que aportan al rey d' Espanya.
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Catalans y xamberchs

son los qui peleavan

com à valents soldats

ab pedres se tornavan.

Capità valerós

del qual més confiavam

Sant Narcís gloriós

la ciutat defensava.

Lo Bisbe mi Senyor

per la ciutat anava

animant los soldats

la bendició 'Is dava.

Un poquet vull tractar

dels canonges y frares

y altres capellans

tols prenian les armes.

Si volen saber senyors,

aquell qui l'ha dictada

1' ha feta un jovenet

moll servidor d' Espanya.

Xamberch

no-y entraràs encara,

linch-ho per cert.

-Gal uiiolailor, \nn\i laUnlor.

-Cabell ros. cabell pollós.

-Sentint cnrahonar s' aprèn de cíllar.

-Cap ícnse cervell no ha menester capoll.
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DEL LLIBRE LNÉDIT «CANT PLA»

Canta 'Is teus dolors, Poeta;

càntals bé, que 'Is teus dolors

son los dolors de tot hora,

de tot hora y de tothom.

Y en tos cants, com en un llibre

de piadoses oracions,

son dolor tothom hi troba,

sa pregaria y son consol.

Apeles Mestres.

AUBaDA ^'^

AI honorable senyor en JosephPuiggari en la festa del séu Sant Patró

y harent cumplert los vuytanta anys.

Es vostre Sanet, digne senyor.

Que per molts anys

açó meteix vos puscam dir

e 'I goig en vos sentiu florir

liure d' afanys.

Que se us mantenga jove '1 cor

e vostre cors brolle salut

perenlayrar de la virtut

e del saber la gran valor.

Arbre rublert de belis fruyts d' or,

los vostres lanys

e quants de vos solen gaudir

no 's cansaran de repetir:

«i Visqueu molls anys!»

Antoni Careta y Vidal.

(*) Imitació mètrica de la que dit senyor descobrí fi molts anys
entre 'Is papers del Arxiu Municipal, la qual comença axi:

«Anauvosen la mia amor,
anauposen.*
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FIRES DE SANTETS
Y ALTRES FIGURES DE TERRA CUYTA, JOGÜETS Y ALTRES OBJECTES

A LES PORTES Y VOLTANTS DELS TEMPLES

A quin temps se remonta lo establiment de aquestes fi-

res? Difícil es la resposta. No m' atreviré à dir tinguessen

son origen en Egipte però faré observar que en cap part

del mon antich se han trobat com alií tan gran número de

figuretes y joguets de noys, bales de pedra llises y pintades,

pilotes de cuyro plenes de drapets y cosides les tires de cuy-

ro del meteix modo que les fan actualment, nines, micos,

llagardaxos y altres animals ab moviments ó sense, cèrcols

de ferre ab barretes pera ferlos rodar y molts altres objec-

tes d' entreteniment que encara fan la alegria de nostres

fills.

Los guerrers egipcis fabricaran en grans canlitats figu-

retcs de terra-cuyta d' argila ó porcelana que servian com
reliquiaris, especialment les de porcelana, (i) de qual ma-
terial, sinó son de bronzo, se iroban totes les petites està-

tues de Ossiris, que no faltan en cap de les antigues sepul-

tures d' Egipte.

Si havem de jutjar per les cantiiats ja trobades, de esta-

tuetes de porcelana, després de vint ó trenta centúries de

devastacions, diu M. S. Birch, (2) milions d' aquests ob-

(I) Lo nom porcelana que Ms arqucólcchs y altres donan & certa

pasta egípcia no es exactament correcte puix no té la transparència,

densitat y fortalesa de la vcrdadera porcelana. No pot ser tampoch

definida «terra cuyta barnissada» perquè lo cos d' aquesta terrissa es

de una substància diferent. Es de color blanch •') gris, de una pasta

arenosa trencadissa, essent dures les partícules que la componen però

que no tenen conexió. Les parts constituyents son tilice y alumina

argila-carbonat de calç magnèsia, Axid de ferre y aygua; però los

anàlisis han donat resultats tan diferents que no 's pot deduhir cap

conclusió satisfactòria de les verdaderes proporcions de les substàn-

cies empleades—«Mistory of Ancient Poliery» By Samuel Birch. P. ^6.

^ cii. pag. 55.



— 89 —
jecies devían fabricarse pera parament de vius y de morts.

També foren un article d' exportació, puix se han trobat

en Grècia en les isles d' Itàlia y entre les ruines de Ninive

y de Persépolis. Es provable que '1 modo de fabricaries fou

per molt temps un secret per als grechs y 'la romans per-

què no 's troba cap imitació d' elles pertanyent à un perío-

de primitiu. Portan senyals evidents de haver sigut fetes

en motllo, y se 'n troban desde la V*. dinastia endavant (i).

No 's tenen noticies de la manera com eran adquirits

aquests objectes però es de supKJsar sei ían exposats y venuts

en mercats ó fires especials en punts determinats potser

immediats als Temples com sabem positivament ho feren

més endavant en Grècia y Roma.
Per los Clàssichs tenim noticies positives de fires de pe-

tites imatges de divinitats, animals y altres objectes venuts

en certes festivitats à les portes dels temples. En diferentes

antigues ciutats de Grècia se han trobat figuretes, de terra-

cuyta representant divinitats principalment Ceres, Perse-

phone, la Musa Polyhymnia, Venus y Minerva, igualmeot

que los animals à elles consagrats: la òliba de Palas la tru-

ja de Demeter, Ceres y altres. Moltes de aquestes figuretes

eran copies de les estàtues venerades en les capelles dels

temples, y eran pintades de colors predominant lo ver-

mell. Altres eran bocets de persones notables de la època,

tals com emperadors, filosophs, gladiadors y cavalcadors.

També se han "trobat moltes figuretes d' animals, cabretes,

garrins, coloms, tortugues etc. tot lo que induptablement

servia pera joguets de nens com ho demostra l'haverse tro-

bat molts de aquests objectes enterrats en les tombes junt

ab les despulles de cadavres de criatures especialment en

los sepulcres de Melós y Athenes. (2) Algunes de aquestes

figures servian també com ofrenes ó «ex-vots» però aquests

eran més generalment fels de cera y se venían igualment
à les portes dels temples.

La «hetaira» Polangon, que, axí com Aspasía Friné v

(i) De 3.500 à 4.000 anys a. de Crist.

<2) Bronguiart et Ricereux. Mussée de Sevres. 19.
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altres celebrades cortesanes gregues se dedicavan al estudi

y ensenyança dels diferents rams de la filosofia grega, ella

tenia una escola d' equitació ab son corresponent cercle;

segons se desprèn de Luciano, feu una ofrena à Venus de

un bonich fuet y una luxosa brida acompanyant lo present

ab una estatueta que representava la cortesana ab los ras-

gos de la deesa que ella invocava en sa escola d'equitació,

y son nom, Polangon, quedà després à les nines ó imatges

de cera que 's venian à les portes del temple de Venus,

principalment en Trezéne ahon Venus era adorada baix

lo títol de Hippolytias. (i) En Grècia los temples més fre-

qüentats eran los de Venus en los que les heíairas y corte-

sanes de totes classes oferían preuats presents y objectes de

formes determinades, que no es del cas descriure y que "s

venian igualment à les portes del temple, costum que, com
veurem més endavant encara continuava en Itàlia en època

no molt allunyada de la nostra.

A Roma les jóvens vérgens oferían à Venus Myrtea es-

tatuetes de lerra-cuyta ó de cera, y nines que 's venian à la

porta del temple y certament recordavan, sens que la su-

plicant ho sàpigues, la antigua costum de consagrarse ella

metexa à la Deesa fentli lo sacrifici de sa virginitat. Per la

que aquestes ofrenes tenían una significació diferent de les

de Atenes y Corinto fetes à la Deesa per les cortesanes.

Les cortesanes de Roma oferían ab preferència les insíg-

nies ó instruments de llur professió, perruques rosses,

pintes, miralls, cinturons, agulles de monyo, calçat, làti-

gos, cascabells, y altres objectes la major part dels quals

eran també venuts à la porta del temple. (2).

Macrobio descriu la Saturnalia axis: «Les Saturnalia al

començament no duravan més de un dia, lo catorze de les

Kalendes, (3) però després se allargaren à tres, y haventhi

juntat la celebració de \cs Siffillaria lo divertiment y ale-

(i) Dufour. «Histoire de la Prostitution» I. pag. 239.

(2) La major part d* elles oícrfan lla'"i'••- •th\-,yh.,itic<ts y j^hdUuii

txvoto». (Dufour dino. diito )

(3) De Jancr. Macrobius «Saiurnali.i- 1 >>
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gría pública duravan set dies. Se nomenavan Sigillaria per-

què 'sdistribuían petites imatges—sigilia—y altres presents

trivials. Totes les classes de la societat celebravan aquest

festival. Briano, diu son biógiaf, envià regals saturnals ó

sigilliaris à molts que no 'Is esperavan ó no 'Is merexían.

Cómodo, quan noy, los feu als tutors com una mostra de

gran condescendència. Piutarch nos diu que les figuretes

de terra cuyta eran venudes també en los temples, (i)

També en certes festivitats se venían als voltants dels

temples y punts de fira panets y coques de formes deter-

minades y simbòliques relativament à la divinitat à que

devian oferirse. En moltes festivitats los mestres forners de

Roma plantavan barraques ó llochs de venda en les places

y cantonades pera vendre pans y coques de sacrifici dels

que se'n feya un consum extraordinari.

En la Edat Mitja, ja adelantada, les estaiuetes mitològi-

ques se transformaren en petites imatges de sants y en re-

liquiaris, escapularis y rosaris (2) los objectes obcens oferts

à determinades divinitats encara que aquests últims conti-

nuaren oferintse en França (3) y en Itàlia fins à una època

no moll distant com anem à veure.

(i) Piutarch en Libitina; Gerhar, «Prodromus.»

(2) Los rosaris son postçri ^rs al sigle xii en lo que Sant Domingo

de Guzmin fundi la institució del Rosari al objecte de desterrar la

costum pagana, que encara conservaran los cristians, de posarse co-

rones de flors, especialment de roses, en totes Ics festivitats. De aqui

los noms de rosari y corona que en totes les nacions del Occident de

Europa donàm à la sèrie d' «Ave-Maries», que's resan inseguint la

prescripció de Sant Domingo. Los francesos é inglesos nomenan lo

rosari chapelet, que es lo mateix nom que donavaa i. les corones y

nosaltres y 'is castellans anomcnim «rosari» al reso de una tercera

part com també al instrument que serveix pera comptar les Avc-

Maríes y «corona» al total de les oracions é instrument pera comp-
taries, perquè Sant Domingo prescrigui en lo «Rosari» lo reso de

tani es «Are-Maries» quantes eran les roses que generalment com-
prenian una corona.

(3) A. Saint Futin. Objectes representant les parts genitals de

abdos sexes.
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En un llibre impresa Londres que no 's dona (i) al

púbiich que tracta ab serietat matèries que altres iractan

lleugera ó apasionadament va continuada una carta del

Dr. Middleton à Mr. William Hamilton en la que li expli-

ca haver assistit à un aplech que en lo dia de Sant Cosme y
Sant Damià del any 1780 se celebrà, com se feya tots los

anys en una hermita pròxima à la ciutat de Ysernia, en lo

Samní, avuy provincià del Comtat de Monlis, en la que se

celebrava també lo meteix dia una fira. Si bé tota la carta

es interessant, traduhiré d' ella solament lo pàrraf que co-

rrespon à mon objecte.

«En la fira y en la ciutat hi ha molts devots que venen

membres virils de cera de diverses fornies y de totes mag-
nituts fins à un païm; ab ells hi ha barrejats cames, braços

y cares però aquests en petites cantitais. Los qui 'Is venen

portan un cistell y un plat, los membres trencats van al

cistell y 'I plat serveix pera recullir almoynes, en diners.

Van cridant Sant Cosme y Damià, si algú los pregunta,

quan val?» Responen com més se dona, més mèrit. Davant

de la Església, en lo vestívol del Temple, hi ha dues tau-

les ab dues cadires; en cada una s' asseu un canonge que

solen ésser 1' un I' Arcipreste y I' altre 'I Primicier. I' un

crida «aquí 's reben les Misses y les Lletanies»; I' altre

«aquí 's reben los ex-vols)*; sobre de cada taula hi ha una

çafata, que serveix pera recullir los membres de cera, que

may son presentats sols, sinó ab diners, com se ha practi-

cat sempre tota presentació de membres exceptuant los de

la Illa de Oltaiti. Aquesta devoció es cuasi tota de dones,

son poquísimes les que presentan cames ó braços, tota la

festa se fà en honra y glòria dels òrgans de la generació.

Jo he sentit dir à una dona: Sant Cosme bcneyt, lo vull com

aquest, {Santo Cosimo benedetto casi lo voglio.) Altres deyan

,

«Sant Cosme à tu m' encoman». Altres «Mercès à Sant

Cosme», Tol axò vaig observar en lo vestívol, cada una be-

sava la oferta que presentava.

(I) Tivo Alsscups outhe worthip af Priapus. Per Rich. Payne

Night. Londres i865—agotat —



— 93 —
Dintre la Església en lo aliar major un canonge fa la san-

ta unció ab 1' oli de Sant Cosme. La recepta de aquest oli

es ia metexa del Ritual Romà acompanyada de les oracions

dels SS. Màrtyrs Cosme y Damià. Los malalts se presentan

al altar ab la part ofesa descoberta y una copia d' ella en

cera, lo canonge untantla diu, «Per la intercessió del beat

Cosme sias deslliurat de lot mal. Amen.

JosEPH Brunet.

CAP AL VESPRE

(vora 'ls estanys)

Per la quietutprofonda y ensonyada

dels blaus estanys en flor,

vibra 1' himne sagrat dels arbres joves

com un desmay d' amor,

vibra arruxant les prades

frescament estrellades

de xiscles de falsia,

breçolant per 1' espay, 1' adéu del dia,

sota un vel de ceüsiia amoraiada

dolçament esblaymada,

vibra, y la nit s" exten,

lentament... lentament...

Llavors per la quietut asserenada

dels blaus estanys en flor,

al ritme perfumat dels arbres joves

floreix lo bell poema del amor;

floreix hermosament,

y la nit va crexent,

lentament... lentament...

Joan M. Guasch.
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A MA GERMANA

Tal com besa à la terra, pura y neta

r aygua de fresch torrent,

dexa que 't bes, com besa à la tloreta

lo raig del sol ixent.

Com als aucells desperts entre tonades

piulant axeroviïs,

reparteix 1' aucelleta ses besades

entre sos bechs petits.

Lo sol & la floreta be li aumenta

son perfum y color;

r aucell à sos petits també alimenta

quan los besa ab amor.

Les aygues per hon passan no sols dexan

sa frescor y homitat,

sinó llevors de tlors que més lart nexen

y perfuman 1' embat.

Dc'.xa que 'i bes, que té mon bes més vida

que 'i raig de sol ardent;

es més pur que les aygues; té sens mida

pel cor sant aliment.

Ks penyora de pau y de alegria,

més dolça que la mel,

damunt los llavis mcus^'sabsqui 'I t" envia?

Ta marc desde 'I cel.

María Josefa Pfnya.

Palma de Mallorca.
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AMUNT

Formiga, que d' isiiu corres y irescas

los camps, sense mirar si fa mal temps,

arreplegant los grans que veus à lloure

de xexa ó de formènt.

^Perquè t' afanyas tant? La Providencia

l' aparella '1 menjar qu' hajas mester;

més tú que no confías may ab Ella

no tens saciament.

Trafegant, per ta vida passas ànsia

y tems que 'I fret no vénga massa prest;

y acaramullas grans de tota casta

per ton manteniment.

No 't canses tant, formiga. Reflexiona

que plujes del hivern faran mal bé

lo niu qu' has fabricat devall terrossos

ab tant de cansament:

Que los mostels te robaran la xexa

y pobra romandràs. Pensa també

que tens un cor qu' aspira à millor vida

de pur amor. ^No tens

enveja de I' abella que 's mostra

tan fenera com lú y ab ardiment

s' axeca cap al cel, y se 'n va enfora

volant com un aucell?

Lo perfum sent que la floreta exhala

r aroma que 's desprèn del càlzer séu

plé d' exquisita mel, qu' es vida y glòria

y amor lo més ardent.
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jQue no tens ales, dius! jAy! jLes floretes

tenen un troncli que de la terra neix;

puja per éll amunt; que no t'espanti

lo seu color funest.
•

No temis les encleixes tenebroses

que lé 1' escorxa qu' ha croxida '1 véni

ni les tarantes que en sos cruys s' amagan
vetlani los passatgers.

Amunt, formiga, amunt. Fuig de la terra

enfilat per la soca, y si 't sap greu

perdre 1' aplech de grans qu' en ton niu dexas

ab éll no hi pensis més.

Amunt, amunt, formiga. Creu y espera.

Prest lo camí qu' emprens serà més bell;

lo tronch, més llis; la llum més pura y clara

y '1 sol, no tan molest.

L' aroma de les flors serà més fina,

lo cel més blau. Les rames, un dosser

que 't guardarà dins envelada verde

d' embats y contratemps.

Puja amunt, que ja arribas à la branca

que aguanta cent ponselles y ramells...

Jaadmiras lo botó d' una floreta...

Ja'l trobas damunt éll...

Ja te passetjas per les blanques fulles

qu' envohan iguals son cor modest...

Dins son palau te 'n eniras y allà admiras

son daurat gorniment.

La saborosa mel tastas y xupas;

ab deliciós fervor. [Ditxosa 't sénis!

^'No es veritat qu' es ambrossia pura?

Adora, donchs, son Creador, ton Déu.

Pere d' Alcàntara Penya.



— 97 —

UNA FLAUTA SALVA UN REY

CAS HIS-SÓRICH

Lo gran Rey d' Espanya y Emperador d' Alemanya,

Carles V, tenia dues grans aücions, la caça y la música,

Sa afició à fa caça roman consignada en diferents in-

drets, ja en llibres, ja sobre bells tepits. Sa afició à la mú-
sica la demostrà arreu, ja com à dilettanti, com avuy se

diu, ja axí meteix alguna vegada com à compositor.

Trobantse en sa terra nadiua de Flandes va organisar

una gran cacera Reyal, bon cavallers y patges, provehits

arreu de goços y burons, lluhirse molt cobejavan.

Ab r afany de la caça lo Rey s' allunyà un bon xich de

sa escorta; però, per fugir de la foscor de la nit que se

atançava, tant s' espavilà que aviat pogué trobar un al-

berch bon refugiarse.

Malhauradament anà à caure en un anire de lladres.

Aquesta gent fellona flayraren lot seguit la peça que havían

caçat dins sa lloriguera, y començaren sa tasca de despu-

llament y repartició. Un d' ells s' apoderà de son barret,

r altre de sa casaca, 1' altre de son rich Keulder, y final-

ment lo derrer de lots s' adonà de una cadena d' or ab una

flauta petita que també li volgué arrebassar. Carles V^ te-

ment sobre tol que tota aquella murriada no finissen, com
acostumavan los lladres de aquell temps, llevantli la vida,

se li ocorregué un medi de salvació. Demanà als lladregots

que abans de péndreli la flauleta dexessen que ell los hi

fes gaudir de ses armonioses notes; los despulladors hi

caygueren de plà, y I' Emperador començà à sonar fort, y
ab tol lo buf, una melodia ben coneguda de sa gent. Los

companys del Sobirà, que afanyats en cercar ses traces

ocupats estavan, acudiren ben prest al só de la flauta, sal-

vant à son Rey de una mort quasi certa.

De aquí nasqué la dita ben escampada en aquells temps

de que: Una flauta salva un Rey.

JoREPH Rafel Carreras.
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LA NOSTRA

Demà, ó be quan sia... però que sia!...

En l'antre misteriós dels esperits

filtrem aquella nit esborronable, (i)

y en les venes dels hómens adormits

I' energia espantable,

l'energia dels braus

potent y destructora

que torna '1 sol y 1' ayre à ne' Is esclaus

quan bull aterradora.

Som los qui '1 poble avuy tracta de boig,

de cabell esbullat y de mirar temible,

los qui portem al cap lo gorre roig

y al puny la falç terrible.

Som r esperit rebech que sempre viu,

que d' uns cossos als altres se traspassa.

Som del pròxim incendi 'I gran caliu.

Som tot l'odi de raça.

Portem lo front ben alt y ferm lo pit

y avancem triomfants per I' escabrosa via.

Trencant la quietut de l' envilida nit

prediquem lo gran Dia.

Aquest vindrà quan s* encendran les teyes

omplint la nit d' espant y de claró.

Quan llegirem sobre Ics nostres seyes

la plenilut de Força y de Rahó.

(I) La del 1 1 de Setembre <!'
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Quan los braços nervutss'axecaràn enlayre

y 'I nostre Esforç imposarà '1 qué 's vol'

quan pare '1 vent y s' atempere 1' ayre

plé d' Amor y de Sol.

Allavors serem grans, s' estremirà la Terra

plena de goig, à sota del cel blau.

Y axugant l' arma de la guerra

cantarem lo gran himne de la pau. '

Germans, fem camí junts alçant lo rostre

si avuy la d'ells, demà la Nostra!

Rafel Noguera.

ENGRUNES

A les pobres papallones

que agafas en ton jardí

ab tes mans tan peiitones

torment y mort les hi donas

clavantles en un coxí.

{Ilusions d' ales daurades

del jardí del meu amor!

pels desenganys traspassades

heu anat morint, clavades

€n lo coxí del meu cor.

Per ferli la son més dolça

la mare breça al fill seu:

axí jo fa temps que breço

dins mon cor lo recort teu.
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Plomissol d' ala de mories

ilusions li fa de llit;

de llençols, flors d' esperança

que '1 desamor ha marcit.

Ab-la pór de despertarlo

me bat boch-àpoch lo cor

y 'is sospirs dins seu aufega

y 's torna à beure '1 seu plor

Y ab sos batechs va breçantlo

embolcallat de quietut,

com onada silenciosa

que gronxes un atahut.

Ni un lleu cant fins ell arriba,

ni '1 somris d'un raig de sol:

jay, si un dia 's despertava,

se pararia 'i breçol.

Quan s' acosta 1' hora baxa

y la llum mor poch à poch,

los aucellets à bandades

als arbres se 'n van à jocií.

Quan la terra va adormintse

de la nit al bes suau,

voleyan les papallones

cap al Uiini nnc \o<. .-i I rail.

Axis, ijuan Ics (Miumos venen,

los rccorts de qui es ausent,

com aucells y papallones

volan a mon pensament.

Ramir Torres y Vilaró.
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CRÒNICA DE PARETS

De les instructions que lo Rey de Castella havia donat

d Don Joan de Garay general de dita armada de

com se havia de aportar quan seria dins Barcelona.

No dexaré de posar la notitia se tingué en Barcelona de

les instructions havia donades lo Rey de Castella a Don

Joan de Garay governador de sa armada per quan seria

dins Barcelona, que en efecte si pensavan entrar aquexa

vegada però los hisque molt al revés conforme se es vist.

Les notities se tingueren de exes instructions fon pei un

capellà caihalà, que digué que esiantse descansant ab ell

un cavaller espanyol de dit exercit -que se estava morint y
als últims dies de sa vida-^y era home de pans; li declarà

ab viu sentiment que tenia noiitia certa de les instructions

que aportava Don Joan de Garay per enganyar à la Pro-

vincià de Calhalunya, ço es unes instructions per promesa

y altres per executió; lo qual cavaller après de haverles refe-

rides al tal capellà no sols li donà llicentia pera que les di-

gués; sinó que li encarregà ab moltes veres que les publi-

càs, y axis les envià à un cavaller de aquesta ciutat pera

que tenia millor ocasió de referiries, y son del Thenor
següent en castellà:

Primo que traie byen mis paysanos del principado de Ca-

lhalunya, y en todas las villas que llegaie no permiía que
lossoldados hagan insolentias y que mande que paguen
lodo lo que tomaren hagasajando y abraçando lodos los

paysanos prometicndo que presto estaran libres del go-
vierno francès.

Que no permita que ningun soldado pierda el respeto

ni hable mala los cathai; nes, amenaçando a los que tal

hizieran cruel castigo. Que embie por trompeta las cartas

del Rey Catholico que trahe para la ciudad de Barcelona y
dipuiados como Cabeza del Principado. Lo que las cartas



— 102 —
contenian eran muchos offerecimientos y promesas assi de

nuevos privilegies como de hizienda. Perdon general sin

esceptuar persona alguna. Promesas de reparar todos los

danos ha recibido ,Cathalunya. Pagar todos los gastos que

el Principado ha hecho en estos anyos de guerra y en pri-

mera paga los oíferece dos millones de oro.

Prometé jurar de nuevo las Constitutiones establecidas

y conceder nuevos privilegies y prometé que dentro de seys

meses cobrarà las plaças que el francès possehe y todo à

costa de su real patrimonio, sin que vaya ningun caihalan

forçado sinó muy de su voluntat y gusto.

Que quedaran los ministros y oficiales del govierno y
justitia nombrados por el Rey de Francia en el esiado y
puesto que oy estan.

Que sacaran à sus costas el francès del Principado de

Cathalunya librando à sus fíeles vassallos de las opretiones

que les causa el govierno francès.

Que no pedirà quenta de lo que ha perdido estos anyos

atràs el Rey Caiholicode su hizienda real en el Principado.

Que se presente con su armada real delante Barcelona

adonde sin disparar un tiro esperarà la revolulion y reso-

lution que se moverà dentro por mis bien inienlionados y

gente de confiança que tengo dentro de ella,

Y finalmente rechaçados el francès que se entre dentro

de ella y tome pocession de todo dexando los olficiales y

ministros como estan, assegurandolos que el Rey los tra-

tarà con benignidad y amor de padre.

Tot lo demuni dit es lo brindis enganyós per alcançar

la entrada en Barcelona, lo que se havia de executar sent

dintre es lo següent.

P: imo, quando los cathalanes estaran rcsueltos de tomar

las armas contra el francès; los obligarà con rigor a que

vayan todos después de catorze anyos sin atender a las pro*

mesas les huviera hechas. Que a todos los que son y han

sido ministros assi de govierno comj de justitia, que los

llame con cauthcla y] Ics castigue sin alborotar cl pueblo.

Que los ministros que lo seran al presente que les noti-

üque las pérdidas que ha hecho el Rey Caiholico en estos
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anyos de guerra los quales han deserjde qualquier ma-
nera satisfechas.

Que ha de dar quenta y pagar las moniciones y basti-

menios que estavan en los magasines de la Ataraçana y todo

lo demàs que allà havia.

Que à costa de su sangre y hizienda han de cobrar las

plaças que el francès tiene en el Principado.

Que los dos millones oferecidos debaxo palabra real se

tomaran en desquento de muchos mas que munta la

summa que el Rey Catholico ha perdido en dicho Prin-

cipado.

Finalmente tratarà a los cathalanes con todo el rigor que
pudiera y para exemplo del mundo embiarà a la Corte los

que tiene nombrados a parte porque conste a todos el real

sentimiento de los quales se ha de hazer un publico y
exemplar castigo.

Aquestes instruciions assegura lo dit cavaller havia llegi-

des, y digué breument lo que li recordà en aquell punt,

advertint que en la última instrucció hi havia coses de gran

terror y espant íals que escrites serían increhibles; tenint

sols al present intent de enganyar a Cathalunya y obligaria

tenir al Rey de França nostre senyor per enemich peraque

nons ajude en alira ocasió, lo demés digué à la vista Deu
nos guart de tais enganys; y axí nois rehisqué ninguna
cosa de aquestos tropiesos; que Deu nos guardarà y los

sants com han fet fins assí.

—Bé qui és dels altres no m' umple les galtes.

—Més val bon callar, que foll parlar.

—iQué val cara trista ni torta, pus los hostes són tras la porta?

—No vulles per la drecera dexar la carretera.

—Casa mía, per pobra que sia.
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L' HIVERN DELS VELLS

Sola teulada, vora 1' escó,

ploran los vells.

La roja flama que fà 'I tió

no logra vèncer llur tremolo

de tant que pensen en los aucells;

Fà un fret crudel!

Tot es nevat

y 'Is aucellons

xisclan, poruchs, al bosch glassat.

Pobres aucells!

Los qui se 'n van vos compadexen!

Los infantons no s' enternexen

ab vostra sort!

Pobres aucellsl

No més los vells,

vora la llar hon s' arraulexen

ploran, vençuts, fent lo cor fort,

la vostra mort.

Ignasi Iglesias.

SANT AGUSTÍ

TRADICIÓ POPULAR

Per r espona de la mar
Agustí s' hi passejava,

un llibre porta à la mà
y 'I cor un dupie li abraça.
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Lo dupte que té Agustí

es de la Trihitat Santa,

com seràn persones tres

y una sola la sustancia.

Misteri que està cercant,

mes que '1 cerca no 1' alcança,

que no fora Deu qui es

si en inteligencia humana
pogués esse entès un jorn

mes que fos no gens escassa.

Est misteri meditant

un dematí à trenchde 1' alba,

per r espona de la mar

Agustí s' hi passejava.

Un xiquet més per enllà

un noyet seu à la platja,

un noyet de cabell rós

que d' angelet té la cara.

Petxina que à la mà dú

tot sovint ompla à la onada,

y abocantia dins d' un clot

dexa caure tota I' aygua,

en tant que ab sos llaviets

fà com una mitja rialla

mirant com del clot al fons

les gotetes van filtraiítse.

Qué fas, angelet de Deu,

que la mar mulla ta falda.-*

si lo clot ne vols omplir

no serà curta la tasca,

si la mar vols axugar

més difícil es encara.

Agustí que veu al noy

en vers hon seu ja s' atança

y guaytantsel mitg rihent

ab dolça ven y manyaga:
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—Qué fas, bon noyet, li diu,

que fàs aquí ran d' aygua?

—

—Voldria omplir aquest clot.

abans que se n' omple un altre

—

y '1 noy boy dihent axó

s' ha girat seguint sa tasca

per la mareperla omplir

com abans à la salada.

Agustí que resta inmou
novament al nen demana:

—Quin altre 'm voldrías dir

que jo no 'I veig à cap bandia.^

—

—Aquell que tens dins del cor

y cercas omplir debades,

y ab les aygues d' aquest mon
més que ho cercas no ho alcanças;

primer tota la del mar
lo clot beurà de la platja

abans que entendre podràs

com en ía Tirnitat Santa

ne son les persones tres

y una sola la sustancia.

Sorprès se queda Agustí

però més sorprès encara

quan cercant lo noy hon es

no '1 troba allà hon reposava.

Conxa que duya à la mà,

allí terra 1' ha dexada,

•tanta la vora es del clot

que la petxina 's decanta;

r aygua hi cau à regalims

ni una gota n' hi ha restada,

y boy mirantho Agustí

li sembla que axis li, parla:

Be podràs lirarnhi més,

com aquesta tota I' altra,

tota r aygua d' aquest mar
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y altres mars tinch d' axugarne

abans que entendre podràs

misteri que no s' alcança.

Llavors tanca '1 llibre y creu;

grossa onada '1 clot plenava,

y lo del cor de Agustí

una onada de la Gracia.

A. M. FÀBREGAS.

REVISTA MUSICAL DEL ANY

Dintre aquell ambent semi casulà en que 's movia fa

pochs anys la música a Barcelona, nos es grat marcarhi

cada dia una orientació ben dirigida, à la consecució de

solidarlü r art veritat, allunyant l'ayre menestral que en

totes les seves manifestacions tan poch acreditava '1 gust

de la gent de casa.

Aquí com per iot arreu, lo contacte es qui comunica y
propaga les bones ó falses doctrines, y en matèria de mú-
sica, les últimes dominavan per una influencia aclapara-

dora dels forasters d'altres províncies que imposavan un

art senecie, lleuger en lo fons y llicenciós en la forma, ben

lluny d' afinarse à lo que avuy ne diuen música les nacions

més avençades.

Y's comprèn. En tots los ordres, un poble evoluciona

avant ó enrera, y seria absurd citarlo com aventaljat en

alguna cosa quan 1' enderreriment lo porta à la última ex-

presió del ridícol. Per sort Catalunya al dexondirse pro-

cura reconquerir quelcom del seu llustre passat, y s'espol-

si poch à poch r ensopiment fits los ulls dret à la gent que
pensa y produheix.

Un colp de vista sobre la música executada 1' any derrer
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à Barcelona portarà al nostre desitg una confirmació de

que 'I gust se mou en bon sentit. La Filarmònica, la Asso-

ciació Musical, V Orfeó Català, Catalunya Nova y altres

entitats dintre 'i genero à que 's dedican, s' han desvetllat

en la organisació de concerts verament seriosos. Llarch se-

ria detallaries ni tan sisquera resumirlos, ja que no fentne

lo judici crítich nos proposem únicament emetre la nostra

inipresió d' una manera molt superficial y lleugera, però

qui de memòria 'is recorde com nosaltres, se tindrà per

ben satisfet d' aquest moviment aitistich.

Li Filarmònica à. més d' escullir les obres en totes les

seves sessions, logià en una presentarnosal mestre alemany

Weingartner, home dels més entesos avuy pera la interpre-

tació dels clàssichs. Y bé va demostrarho la nit que per nos-

altres s' estrenava, jà que ab una orquesta desdiíxada logrà

ab sa inimitable batuta endursen executants y públich; los

primers seguint voluntariosos, quan podían, la enèrgica di-

recció, y r últim dominat per la expressió que arrencava

de les obres prou conegudes de lots. En una sola nit se

pogué judicar à en Weingartner com mestre y com mú-
sich, perquè d' ell s' executà I' arreglo del Vals de Weber,

yà dir veritat millor 1' hauriam volgut sense aqujsin últi-

ma pretensió, perquè de pretensió no va passar.

La metexa Filarmònica nos proporcionà en ducs diicren-

les èpoques la intimitat ab lo concertista Pugno. Hem sen-

tit à Barcelona virtuosos de talla en lo piano, mes tocant

à execució, no estaríam en lo just si dexavam de mencio-

narlo com un dels primers que han entusiasmat nostre

públich dexantli un profon recort.

Ab lo nom de Recitals també la Filarmònica nos oferí

dos concerts cooperanihi 'Is notables artistes Engel Batori

o,ue obtingueren bon .vi/cciKv no sols pel seu modo delicat

de dir, sinó per I' aceri en I' escullimeni de les peces de

cant que interpretaren, totes de genero extra-serio. Mes

tari abdós artistes donaren altres Recitals pel seu compte

en lo Saló Paròs.

Com se veu la Filarmònica pol dirse que ha monopoli-

sat (.ran part dels concerts del any passat, ja que deu afe-
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girse als esmentats altre ab cooperació del pianista Ribó y

los ordinaris ahon no intervenen més que 'Is alumnes de

la Acadèmia. Però aquest meteix afany d* en Crickboom

d" agavellarho tot, fà que no prospere gayre la idea que un

dia portava d' arribar à la organisació complerta d' una

orquesta veritat. No 's pot negar la activitat d' en Crick-

boom y la seva voluntat à prova, mes deu confessarse que

la secció de corda concretada als vioiins, única fins ara

presentada acceptable, ni es nombrosa ni lampoch se pot

confiar en ella d" una manera absoluta, perquè fora les

audicions en que se vegé clarament 1' estudi, bregat de

acadèmia, no arriba encara de molt dita secció à un des-

empenyo obert quan s' ajuntava ab altres elemenls foras-

ters. Per altra part aquest mitg fer d' empressari porta à

en Crickboom la pèrdua natural de temps dexant en oblil

la música de càmera,\a. de quartelo, que té completament

desorganisat ab prou sentiment dels aficionats per ser

ahon verament liuhía 'Is seus conexements tan enveja-

bles en lo violí. Per sort ab en Pugno nos compensà de

algun niodo la anyorança que seniíam d' aquell instru-

ment, sessions q.ie tardaran à oblidarse.

La Associació Musical de Barcelona, continuà la tempo-

rada passada donant exclusivament audicions de música

de camera, única societat que de temps se dedica à aquest

genero y à quin esperàm conserve '1 carinyo per lo molt

que Barcelona n'està fallada. Lo notable quartelo Pellicer,

Sanchez, Galvez y García donaren à conéxer diferentes

obres noves d' aquesta mena à més de la repetició dels

clàssichs. Lo públich escuUit y conexedor que acut à aque-

xes vetllades, reb sempre ab satisfacció y aplaudiments als

mestres executants, especialment als tres primers de quins

!o mèrit es ir.negable.

La Societat de Concerts clàssichs dirigida per en Grana-

dos ab professors esculliïs de lo millor que per aquí corra,

organisà diferents concerts sinó en absolut clàssichs, de

música capdal. En un d' ells nos feu la presentació del

jove mestre en Lluís Moreau que 'sdonà à conéxer ab un
poema curt de proporcions, però ben instrumentat y de
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temes agradables. Mes lari I' Orfeó Català cantà d' ell al-

tres peces no menys inspirades,

Fusionada la Societat de Concerts clàssichs ab lo Circol

Ariistich, continuà aquest la tasca començada per en Gra-

nados y baix la seva direcció seguiren dos ó tres concerts

més d' orquesta, y altres à piano, executats per dit mestre,

que com sempre agrahiren los admiradors del pianista per

lo poch que ara se prodiga. Y es de .doldre, perquè més lo

voldríam seniintio que portant orquesta.

Donat lo gros èxit que 1' Orfeó Català tingué en la ten'po-

rada anterior, la empresa dels concerts de Quaresma pro-

curà que en los deu del Liceu no hi manqués dita entitat,

que cantà baix la batuta d' en Nicolau lo Rèquiem de Ber-

lioz, y la Novena Sinfonia de Beethoven complerta, à més
d' altres, obres no menys importants. Les dues partitures

de suma dificultat posaren molt per munt Ij crèdit de

aquesta Societat que tant s' honra jhonrant à Catalunya, y

poch provable serà tornarho à sentir si d' ella no 'ns re-

fiàm; sols ab la bona voluntat de 1' Orfeó demostrada ja de

dies, se comprèn que assaborissem la obra monumental
del mestre alemany, plena de dificultats y escu'Is.

Alternà ab en Nicolau en aquests deu conceits lo director

Strauss, estrenàntseli dues peces: Una vida d' héroe y Till

Euspiegcl abdues magistralment concebudes, de factura

nova y atrevida com no s' ocurriría à Wagner lo més gros

reformador; les recordàm que 'ns haja emocionat tant des-

prés del mestre de Bayreuth. Lo públich ne quedà plà

convençut, veyentse com may unànim aquest parer.

Dos éxiïs grossos de la temporada foren induptablement

la vinguda de la Societat Filarmónica de Berlin y 'Is solis-

tes de la Scola Cantorum de París. Tres concerts donà la

primera à gran orquesta ab en Nikisch al cap, y 'Is tres

malgrat lo prou de les localitats se vegeren abarrolats de

una generació frissosa de seniii orquesta que tant s' havia

ponderat; segur que tot Barcelona un xich fílarmónica va

desfilar pel Teatre de Novetats ahon se portaren à terme

dites solemnitats, y aquesta rebuda feta de músichs ale-

manys era justa y ben fonamentada, perquè si alguna ve-
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gada havem pogut fer comparacions poch afavoridores pels

de casa, en aquelles sessions se palpà quant de camí nos

resta encara à seguir.

La Associació Musical de Barcelona fou qui 'ns portà 'Is

solistes de la Scola Cantorum que junt ab 1' Orfeó Català y

orquesta formaren un programa selectíssim de música de

volada, que poguérem assaborir y admirar en boca princi-

palment del quarteto de la Scola que baix la batuta d' en

Bordes desenrotllà ab pulcriíut increhible. L' aspecte de

la Sala del Novetats era brillant com poques vegades, y 'ns

plau ferho constar en demostració de la metamorfosis que

en un principi hem apuntat respecte la bona tendència dels

aficionats.

Com à viituosos hem tingut à en Casals ab violoncello,

en Bauer, en Pugno, en Vidiella y en Granados al piano,

lots desafiantse à qui més hàbil en execució y elecció de

ses respectives sessions, y en totes los oyents han sigut en

gran nombre.

Ademés de la música vocal que en altre Uoch hem apun-

tat, r Orfeó Català donà altres dos concerts endressats als

seus protectors y admiradors; un al Novetats y 1' altre al

Principal posant de manifest sempre la marxa ascendent.

Lo Catalunya Nom dirigit per en Gay y ab lo concurs de

la seva esposa y nutrida orquesta sumà un altre al grans

concerts verificats la temporada passada, axí com \& Societat

Barcelonina de Concerts ab lo seu sinfónich portat per en

Burgués.

Devem afegirhi com interessants les recitals Pitxot-Ga/

al Siló Parés, ahon la cançó catalana hi estigué interpreta-

da ab força delicadesa.

Nos resta dir quelcom dels Teatres. Sols de tres val la

pena parlar ja que son los únichs ahon hi ha passat ima
alenada de bona intenció. Lo Tívoli ajocà les primeres del

teatre lirich-català, començant ab gran favor per part del

públich, més algunes de les obres poch fermes y la defi-

ciència dels actors feren restar cap als últims molts oyents

que abans s' hi aplegavan. La primera tentativa n' obstant

reexí, y es de creure que la continuació solidaria un reper-
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tori notable y de condicions més enlayrades capaces peia

desterrar aquesta plaga anomenada géneí o chico ab quin lo

nostre públich fins ara s' havia entorpit. Les obres més
sobresortints de la temporada que 'I púbiicli accepià franca-

ment, van ser la Alegria que passa, Picarol y la Rosons.

Lo Liceu posà '1 Sigfrid y Hausel y Greíel com estrenos.

La última per les seves condicions especials fou en realitat

la millor en quant à interpretació. La primera caygué un
xich pel costat italià tant per lo que tocava à presentació

com en lo modo de sentir dels artistes creadors aquí dels

personatges; lo mco.re Mertens, que la concertà no sapigéu

axecar may 1' ayre nyonyós que rajava del seu tempera-

ment, però cal confessar la nostra satisfacció à la empresa

per presentar cada any una novetat wagneriana, agrahintli

lo bon propòsit. A la hora en que escrivim aquestes ratlles

anuncia'l Cap vespre dels deus pera aperiura, veurem ab

quina mena de elements lo Liceu la portarà à la escena.

Dues òperes executades al Teatre de Novedats interessa-

van à la fi d' istiu als aficionats: MireÚa y Joseph, de Gou-
nod y Mehul, respectivament. La primera no hauria acre-

ditat pas lo compositor tan feliç del Faust, y la segona de

delicadesa extrema se sostingué ben poch en lo cartell. Una
y altra à més de sér delicadament traduhides, foren un fra-

càs d' interpretació; consideràm més que axó, profanació,

haver gosat ab Joseph en la forma tan poch cuydada de

aquells artistes. Axis es com s' ensorran partitures que
deurían recatarse y fugir de certes mans.

Y aquest es lo resum del any musical, gayre bé l' índex

de lo més remarcable. No podem quexarnos, la temporada

fou moguda y força profitosa.

M. DE ÜROELLÉS DePARE^.

—yui no fà bé 6 sod frare, que n' esper son confrare.

—Tot bé qui no vé de Üeu, se fon axicom 6 neu.

—Més val Justament blasmar, que fulsamcut lloüar.
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iJUSTIGIA!

(Del llibre inèdit «La Comèdia»)

}Justícia, flama divina

que redimexes al mon,

à los sagrats peus inclina

lo rcy y 7 vassall sonfrontt

—Deu dobles d' or oferexo...;

—Tal infàmia 'm proposeu...?

si sense procés vos dexo

doneune gràcies à Deu.

—Cent dobles per la sentencia...

—May m' he venut per ningú...

—Cinh centes;—^"Y la conciencia....'^

—Mil dobles...,—Si 'ns sent algú...!

jjusticia
, flam a divina

que redimexes al mon,

à tos sagrats peus inclina

lo rey y 'I vassall son front.

S. Trullol y Plana.

MA CAPELLETA

A dintre de ma cambra jo tinch una capella,

que per mi es un tresor

y ^cóm no si 'm recorda la vida de ma mare,

la mare de mon cor.^

Allí 'm feu pronunciar les oraci•ns primeres

que tant nos fan sentir,

jbon Deu, quan prest s' allunyan los jorns de I* infantesa»

me sembla qu' era ahir.

8



— 114 —
Hi ha r infant Jesús de cara encisadora,

de dolcíssim mirar,

la Immaculada Verge, Sant Joseph, y los Àngels

que '1 cor fan alegrar.

Abans tot era goig davant la capelleta,

s' hi mescla avuy tristor...

prop de r infant Jesús de cara encisadora

hi ha 'i Sant Crist de dolor.

En ses glassades mans ma mare '1 sostenia,

y es d' ella sant recort,

per çó en la capelleta que respirava vida

hi veig avuy !a mort.

Mas ay, jo hi sent la fé qu' ella 'm comunicava

y prech ab viu anhel

pensant que la mort es la ditxa de la vida

puix que nos porta al Cel,

JosEFA Amer y Penya.

L' ANARQUISME INTELECTUAL

Qui contempla lo estat present de les ciències totes, de

les arts y de les lletres, no pot dexar de rcgonéxer que vi-

vim en la més complerta anarquia intelectual que conce-
birse puga. Ja no hi hà autoritat que se impose; ja no hi

hà lley que 's regoncga y se acate: la soberanía nacional se

ha tornat ja per art de bruxería, soberanía individual, y ara

es quan se pot dir en toia veriíai que tothom té un rcy al

cos. Es lo Anarquisme una puhó que se 'ns ha entrat per

vinyes y fruylerars, maimctcntho tot, y si en l'ordre socio-

lógich nos dexa veure ja les ruines que son la última con-
seqüoncia de sos brutals principis, en l'ordre artlsiich y
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científich comença ja à presentarnos esterilitat desoladora

que es lo primer pas vers à la destrucció y la ruina.

Molts se preguntan, sens trobar satisfactòria resposta,

d' hon han brollat exesaygües emmeizinadores que portan

trastoriiada y esmaperduda la societat actual. Molts son los

qui desitjan aturar exa corrent destructora; mes molts

pochs son los qui volen regonéxer que lo Anarquisme en

totes ses manifestacions no es més que '1 fill natural de

aquella deesa, que ab molt d' acert la Revolució francesa

personificà en una dona bordallera, y que es coneguda ab

lo nom de la Rahó independent.

Y jo no sé qué 'Is estranya. La rahó independent es una

mala dona! Es una dona que no creu en Deu, y que fa es-

carni del cel y del infern, de la eternal Justícia y de la èter.

nal Bellesa! Pera ella no hi hà altre deu, que ella metexa;

no creu sinó lo que veu, y més ben dit encara, no creu

sinó lo que li dexan veure la esmaginació y les concupi-

cencies, qui, com boges que son, à vegades à lo millor li

tapan los ulls y la tiran al fanch ó en esgarrifosos avenchs

d' hon surt estabornida, com li succcheix ab la doctrina

del Anarquisme sociológich.

Com no creu sinó lu que veu, pera ella no hi hà res es-

piritual, res suprasensible; totes animal, tot terreja. Per

boca de Kant ha pregonat que no tenim més certesa que

del món fenomenal, sens que pugàm saber res de les causes

ó principis de aytals fenòmens.

Açó vol dir, pera que tothom ho entenga, que les coses

en tant son certes, en quant jo les percebesch; en tant exis-

texeft, en quant tenen vida en mon enteniment. Di mane-
ra que les coses bones son bones sols perquè jo les trob bo-

nes; les coses justes son justes perquè jo les trob justes; y
les coses belles son belles sols perquè jo les trob belles.

Axí es, que tota la ciència humana queda reduhida à la

resposta que fà '1 pagès quan li refusan una moneda:

—

^•Per vostès es dolenta.'' donchs, per mi es bona!

—

Apart que semblant doctrina havia de haver fet esclatar

la rialla més estrepitosa que puga sentirse, més que enlloch

en nostres terres meridionals, hon encara hi vagan ks om-
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bres de Plató y de Arisiótil, de Ciceró yde Sèneca, en amo-
rosa conversa ab los genis filosófichs que han estat la glòria

y la honor mes alta de nostra raçi llatina: mes no ha estat

axí. Aytal doctrina ha estat acullida ab entusiasme primer

pels francesos, caps fluxos que may han sabut hon viu ni

ensenya la sabia Filosofia; després pels demés pobles nas-

cuts del maridatge del geni artístich heiénich ab la sabiesa

romana.

La única rahó que pot esplicar complidament semblant

apostasia, es la ventatja que reporta à sos prosélits al tornar

descansats y fàcils tots los més abstrusos y costosos estudis.

En virtut de aquella doctrina, lo llegislador pol dictar

Ileys à son albir; lo historiador pot inventar sistemes sens

miraments à la filosofia de la Historia; lo fllosoph no- neces-

sita apendre les engorroses Ileys de la Dialèctica, ni estu-

diar los alts problemes de la Metafísica, ni repassar lo que

han dit aquells sabis de cap de brot que tot lo món antich

venerava, y per açó fins vol que s' oblide'l grech y 'I llatí

en que aquells escrigueren; lo literal y I' artista no necessi-

tan ja conéxer los cànons capitals de la Estètica: en sabent

dir ab bona entonació—jo ho veig axi! jo ho sento axíl

(traducció literal de la resposta del pagès, més amunt es-

mentada)—ja 'n tenen prou.

D' açó, los qui encare estudian y filosofan ne diuen sub-

jeclivisme, racionalisme filosòjich, individualisme. En Bal-

zac se creya que aquesta doctrina (que regonexía era deri-

vada directament del Protestantisme,) formaria tan sols la

sabiesa del burgès y del comparet de poble; may havia

pensat que pogués formar lo criteri d' un verdader sabi ó

literal ó artista; potser tenfa rahó, y lo que 'n dihém indi-

vidualistes, potser no son més que burgesos y comparets

disfraçats de sabis, literats y artistes. No ho sabem; mes lo

cert es que la doctrina individualista forma la basa d' estu-

dis, informa lo criteri filosófich y estétich de la gcncr-iliím

de la generació prosent.

Contrayeninos à les Arts y à les Lletres, vos troneu que

llegiu un llibre que heu vist alabat per la Prcmpsa, y no

sabeu trobar per ses planes més que una prova seguida de
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la petulància (en català vulgar carrincloneria) del autor;

aneu à veure una tela de qual mèrit tothom parla, y no hi

sabeu trobar més que uns atreviments insòlits, que en res

se corresponen ab la realitat de la naturalesa ni ab la idea-

liiat del Art: uns verts, uns blaus, uns grochs, que abans

sols trobavau en les cuynes de pagès; gireu los ulls à una
figura escuiptórica, que es de tothom admirada, y no hi

trobàu més que una material reproducció del modelo que

res vos diu ni vos fa sentir res; vos fan lo elogi d' un edifi-

ci en que lo arquitecte hi ha treballat jpro piribus, y si no
vos trobàu ab que la fatxada es emmanllevada als darreres

d' una casa alemanya, y per çó 'Is balconets del entresuelo

necessilan un devantal de roba, à lo millor vos adonàu de

que lo frontis no té res que veure ab lo interior del edifici,

y allavors no sabeu si '1 portal marca la entrada, y no goseu

passar avant, ó convidat à una casa particular vos trobàu ab

una fortalesa ab torres de defensa y marlets, y vos ne tornàu

pensant anar equivocats, etc, etc.

Vosaltres no sabent capir com tot aquest desgavell pot

alabarse y aplaudirse en una terra de tan bon seny y serie-

tat, vos dirigiu à un iniciat en los secrets de aquestes noves

arts literàries y plàstiques, y li preguntàu per la rahó de

bellesa que^no sabeu trebsr en aquelles pàgines, teljs, edi-

ficis ó estàtues, y quan creyéu que vos và à donar una rahó

filosòfica fins ara desconeguda, ó à recitar los cànons de

una nova Estètica fonamental, vos trobàu ab que vos dona
la consabuda resposta:—ell (aquest ell es lo literat, lo ariis-

la, lo arquitecte, que ha perpetrat lo crim), ell ho veu axí!

—

Ja es sabut que hi ha rahons que no tenen cap ni peus,

però que axafan, y aquesta n' es una. Més axafat y tot, en-
cara se us bellugueja pel magí aquesta pregunta:—Y digui

^•aq lest ell regonexerà à qualsevol escrivent, emblanquina-
dor, sanii de guixi, manobre, etc, etc, lo meteix dret de
donar al piiblich, ab ayre triomfant, les llurs obres, dihent

enfàticament: Joho veig axí, y creurà per sola aquesta rahó,

que son belles?

—

Los qui creyém que tot principi, com tota llcvor fecon-

da, porta una conseqüència en germe, estudiant la estú-
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pida insubstancialitat de aquest principi estétich y crítich,

que va sempre acompanyai de un pedantesch menyspreu

de les eternes regles que han senyalat à totes les genera-

cions de sana rahó, lo límit del art y del industrialisme,

hem de deduhir forçosament, que no pot produhir per lo

que toca als artistes y literats, més que pedanteria y atre-

viment; per lo que toca al art, esterilitat complerta; y per

lo que toca al públich, en sa estensió més ampla, la pèrdua

del gust artístich, y per última conseqüència, la indife-

rència y lo escepticisme.

Més <'que es tot açó sinó la ruina dri Art, com lo Anar-

quisme (individualisme social) es la ruina de la societat?

Davant d' aqueix avench à que 'ns va empenyent exa

doctrina filosòfica sens calor ni vida, com les boyres del

Nort, d' hon es baxada, es menester tornar enrera y retor-

nar à les eternes lleys que conscient ó inconscientment se-

guiren los genis immortals de Grècia y Roma, fills del sol

ardent y vivificant que fà florir fins lescongestes dels Piri-

neus, dels Alps y dels Apenins y torna or fus les aygües sa-

labroses del mar Mediterrani. Aquí may morirà lo senti-

ment estétich.

Però si 'Is enemichs de la perennal filosofia y de la severa

Estètica, no volen tornar enrera, tingan present que la Fa

ma serà la venjadora de la Filosofia y de la Estètica ultrat-

jades. No haurà meneíter grillets ni cadenes ni patíbuls,

com necessita la societat pera contenir lo Anarquisme re-

volucionari: à n' ella li bastarà una mitja rialla olímpica, y
pera enfonzar en la fossa del oblit à tarts literats y artis-

tes ab ànima de burgès ò comparet de fora, li bastarà fer-

los de resposta, lo que 'I venedor diu al pagès de la mone-
da:—Per vos es bona ^veritat? Bé, donchs guardéu-

sela!

—

Gayetà. Soler, Pvrb.

—Buca qui menja fel do pot etcupir mol.

—A la boda del fíllol, qui no t' hi convida no I' bi vol
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SANT PLACIT

^•Perqué tocas à tempesta

campaner de Granollers,

perquè tocas à tempesta

si '1 espay està seré?

L' ayre no mou ni una fulla

ni una boyra entela '1 cel

y'l sol ardent del Setembre

cau à plom sobre '1 Vallés.

Perquè, donchs, cridas al poble-

campaner de Granollers?

—Perquè? mal llamp los aparte

massa aviat que ho sabreu.

Part demunt de Sant Celoni

s'ovira un núvol negrench

que si no es remat de feres

prou serà del rey francès.

Com tempesta malestruga

va avençant y va crexent

endolant masos y pobles

y arrasant horts y conreus.

La pols que al passar axecan

va cubrint de dol lo cel

y ses armes brillantejan

com llampechs seguidament.

Lo sotraqueig de sos carros

apar 1' echo d' un tró etern

y '1 traqueteig de sos sabres

la pedra cayent arreu.

Perçó à tempesta senyalo

perçó toco à sometent

perçó dono '1 crit de guerra

contra l' invasor francès
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que si '1 poble no '1 detura

ay dels fills de Granollers.

Lo campaner parla encara

dalt la cima del cloquer

que la plaça de la Vila

vessa ja de tanta gent.

Com vespes enverinades

quan les trauen del vesper

axis los hómens s' empenyen

remorejant pels carrers.

Quiscún se 'n porta les eynes

de més tall y millor tremp

per fer més bona feynada

•de ferir y fer carneig.

Fora 'Is portals s' apilotan

boy estrenyent sos coltells,!

com paret de carn humana
contra un riu de ferre y cer.

Ja i han vist ab los francesos

y ja escoltan sos renechs;

vàlgam Deu semblan dimonis

entre caliu del infern.

Primer Deuvosguart que 's donan,

troba mal responement;

la resposta de les bales

passan xiulant frech à frech.

Cos à cos ja al mur se troban,

barrejantse ab odi immens,

disputant la seva entrada

com àngels bons ab dolents.

Mes |ay! I' empenta es terrible

com d' avalotat torrent,

y la paret s'esllavissa

obrint pas al estranger.

Pels carrers de la parròquia

travcssan com llops cervers

burejant les millors cases
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per robar son or y argent.

A la claror dels incendis

van seguint son vil saqueig

insultant y fent escarnis

y ferint si es menester.

No han dexat porta sencera

ni casa sens dolor greu:

fins lo temple jVerge Santa!

han profanat los juheus.

Se n' han dut ses creus y calzers

y ses joyes de més preu

y han romput sos vells retaules,

de pintures y joyells.

Del sepulcre de Sant Plàcit

les relliquies n' han entret,

profanant les seves cendres

ab sacrílech xarroteig.

Llamp del cel, sinó per ara,

per quan té sos àngels Deu?

—Per quan? no tardarà gayre

en baxarne un dels primers.

Lo bon Rector Mossèn Vila

ab horror n' ha hagut esment,

y ha ba.xat prompte à I' Església

à plorar ab Deu ofès.

En sos ulls hi guspireja

lo foch ardent de son zel,

com Jesús entre 'Is sacrílechs

mercants de Jerusalem.

Prop dels ossos de Sant Plàcit

ha pregat ab viva fé,

demanant misericòrdia

per sos fills de Granollers.

Per la Vila que ell pastura

com son remat predil'et,

per la Vila que ell estima

com la sanch de si meteix.

Quan ha feta sa pregaria,
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son rostre de goig s' ha umpiert»

com si una inspiració santa

sobre son front devaliés.

Y besant de nou les cendres

d'aquell escuUit de Deu,

com Joan al Rey Herodes

cerca al general francès.

—Bona gent que anau derrera

pel Senyor, no '1 detureu

que vol darvos la gran prova

del immens amor que us té.

De Jesús com bon dexeble

vol seguir lo seu concell

oferint per vostra vida

la sanch que en son cor glateix

—

•Ja ha pujat resolt 1' escala

de la casa hon habita ell;

ja r han dut à sa presencia,

lo pas ferm y '1 front seré.

Lo general lo contempla

sens gosar alçar la veu

com si r ombra de Sant Plàcit ;

rodejàs al rector vell.

Posats tots dos cara à cara,

lo fill del mon y 1 del cel ]

semblavan lo fer Atila }

davant de Lleó primer.
^

Ningú sab lo que 's parlavan

en aquell moment suprem
|

sols se sab que 'I fill de França

dava r ordre y manament,

de suspendre lo pillatge '

y 'I saqueig de Granollers.

Quan lo bon Rector soriía ^

de la casa del francès

per salvador l'aclamavan

los bons fills del poble seu.

Més ell ab humil paraula

I
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los deya amorosament:

No *m doneu à mi la glòria

del favor que '1 cel m' ha fet,

la salut de vostra vila

à Sant Plàcit la deveu.

Y mentres entrava al temple

per dar gràcies al Etern,

lo seu rostre resplandía

com si '1 Sant l' iluminés.

Àngel Garriga, Pvre.

DESCONHORT

«^Perquè, cor meu, avuy greument sospiras,

com jamay sospirar sentit t' havia?

^•Perqué 't planys de- ta sort y de la mía,

y en lo miijorn en fosca nit deliràs?

^Perqué'les belles flors avuy no miras

ab que natura '1 Creador vesiía?

Negre 'I color de rosa 't parexía,

y la bondat menyspreas y malmiras!

iQué es lo que tan foriment avuy t' apena?

^Mil voltes ta dissort no has vist suara

tornar en alegria y goig? ^Perquè ara

no vols veure lluhir l'arch de bonança?»

Y '1 cor digué boy sanglotant de pena:

«Perquè m' han arrencada la esperança!»

JosEPH M.* Serra y Valls.
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CONVOCA TORIA del loclinent y capità general de Cata-

lunya pera acordar, ab les vegueries, la prohibició de pe-

drenyalsy la adopció d' altres armes pera dejensa y cus-

todia de la terra.

«Als arnats y fahels de la Real Magestat, los Consellers

de Agualada.

»Amats y fahels de la Real Magestat.—»Per quan ente-

nem tractar algunes coses concernents al servey de Deu y
de sa Magestat y benefici publich dels habitants en íiquest

principat y comptats de Rosselló y Cerdanya, y assenyala-

dament acerca dels grans danys, homicidis, robos y altres

atrocissims delictes que de cadaldie ab lo us y port dels

pedrenyals se cometen en dits principat y comptats, y si

per so sèrie convenient remey, sent arma inútil y reprovada

pera la guerra y sols apta y prompta pera mal, levarlos del

lot com se fa en altres regnes y províncies, y veure les ar-

mes que convindran pera que dits principat y comptats no

resten desarmats, ans be que resie la terra ab la seguretat

que convé pera la delTensio y custodia de aquella y armada

de bones armes com ha fet la present ciutitt de Barcelona

que ses provehida de molt gran numero de arcabussos y
piques. Per so desijani que semblants excesos sian repri-

mits y los habitants en dits principat y comptats visquen

ab molta pau y tranquilitat, y la terra reste ben armada,

vos diem, encarregam y manam que pera quinze del pnt.

y devall scrit mes de dezembre nos embieu vre, sindich ab

bastant poder y instruccions, al qual abans de partirse li

notificareu vra. voluntat y parer, que en la matexa con-

formitat havem manat scriuro a les domes universitats de

dits principals y comptats que son caps de vegueries, per-

què entenent nostre bon intent y parer, se puga posar en

execució lo que per nos serà determinat y mes convindrà al

servey de'sa Magestat be y tranquilitat dels poblats en dits

principat y comptats. Dat en Barc* al primer de dezembre

M. D. LXXVI.—El Prior don Hernando.»

Apxiu mdmcipal de Igualada: Reg. del tneteix an\ .
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LO CAMPANER

Campaner va sé '1 meu pare,

Campaner he sigut jo,

del ofici faig encare,

més no penso seguil, no.

A voltes repico

à festa major,

y '1 meu cor exhala

sospirs de dolor.

Un colp en la vida

toquí à sometent

y 'm causa greu pena

comptarho à la gent.

Al nàxer lo dia,

ma filla y un fadrí,

envers à montanya,

fugían d' aquí.

Al véurels, m' exalto,

repico al instant

y tornan al poble

ma filla y [' aymant.

Ma filla, à les hores,

entrà en un convent,

y cap més vegada

toquí à sometent.

Ab ayre prou fréstech

afronto 'Is perills,

quan pares y mares
recullen llurs fills.

Si ve nuvolada

de part de ponent,

enfront la tempesta.-
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jo 'm poso amatent.

Ja '1 núvol s' atança

indret vers aquí,

ab fúria repico,

fort à cumani.

y al toch de campanes

y als prechs de la gent

lo núvol s'allunya

del poble al moment.

Les flors més preuades

To temps les marceix,

la mort tot ho sega.

•de tot tany fà feix.

A voltes fà garba

de lliris en flor

y i voltes d' espigues

que 's clavan al cor.

Les mares contemplan

ab gran desconsol

al fíll ó filleta

qu' es morta al breçol.

Y jo ab les campanes

ho aviso dihent:

—No es un nen qu' es nena,

no es nena qu' es nen.

—

Variable es la vida

del trist campané:

jo ploro ab lo poble

y ab ell rich també.

De penes y glòries

si jo n' he sentit

tocant les campanes

de dia y de nitl

Un dia tocava

à festa major

y on ma llar tenia
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al meu pare mort.

Quants cops loco alegre

per un casament...

y acabo la tasca

plorant y rihent.

Si 'm raça dexarne

lo ser campané
es sols perquè espero

un jorn ab dalé.

Serà d' alegria,

de glòria y de pau,

de dolça esperança

per un poble brau.

Faré à les campanes
que vajan diheni:

iQue visca la pàtria

de un poble creyent!

Després... [Deu me valga!

que vinga la mort,

si 'I lloch queda lliure

de mala llevor.

Campaner va sé 1' meu pare

campaner he sigut jo,

del ofici faig encare,

més no penso seguil, no.

A voltes repico

à festa major

y 'I meu cor exhala

sospirs de dolor.

Ra.mon Roca y Sans.

-Qai barata lo cap se grata

-Al batre, si no es aquest I' altre.

-Qui no sap Cíllar ses faltes, naal callarà les dels altres



— 128

NOSTRE POEMA

FRAGMENT .

Si US eslimo ó no us estimo

\os ho diran los meus cants,

mos cants d' amor que m' inspira

vostre dolcíssim esguart.

Si us estimo ó no us estimo,

i' esperança de mon cor;

ho dirà 1' oreig que juga

ab los vostres cabells d' or.

Vos ho dirà, vida meva,

quan passejant pel jardí,

recordareu, tota joya,

aquell dolç mati d' istiu.

Vos ho diran les estrelles

ulls vellugosos del cel

quan cada nit, somniosa

contemplàu lo vell Montseny.

Cants, oreig, estels y somnis

vibran sempre en vostre entorn

escolteu sempre 'I que us diuen,

à la hora dolça d' amor.

Anton Busquets y Punset.

Tardor, de 1901.
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NOTES SOBRE 'L «LLIBRE DE BONS AMONESTAMENTS»
DE FRA ANSELM TURMEDA

Lo llibre inseparable dels alumnes de primera ense-

nyança qui corria ab profusió per toies les escoles y ab lo

qual s' exercitavan nostres aniepassals, fou lo qui vulgar-

ment anomenavan Fra Anselm y serví pera eix objecte

fins à principis d' aquest segle... Més de deu generacions

aprengueren en aquest llibre, y no duptàm que per exa

rahó pot fonamentadament dirse que no n' hi ha d' altre

igual en aquest concepte». Axis, ab entusiaste amor y just,

parlan los ilusires autors de Los Fueros de Caíaluíia.

Aquest, lo llibre de bons ensenyaments es lo qui condensa

l'esperit de nostra raça puix aquesta se I feu seu perquè '1

trobà simpàtich, y '1 trobà simpàtich per ésser mirall fehel

del esperit de la terra. Per dos pols, podem afirmar, que

gira aquexa obreta de Fra Turmeda; lo que ha de ésser lo

home en quant à sos devers religiosos y socials en sí, y baix

aquest concepte diu entre altres, ab esperit sempre emi-

nentment catalanesch:

Si has filles à maridar

y has que les pugues donar

dónals marit, y sens tardar

vajan defora.

No vulies ton argent gastar

peia ta filla maridar:

que per ella exalçar

tu fosses pobre.

Fill meu usar vulies llealiat

y quant poràs entén en bondat:

ama la honra de ta ciutat

y de ta terra.

A la Iglesia vulies anar

pera Deu y als Sants pregar,

y si ohiràs predicar

tantosi asseute
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Lo segon pòl pel que gira lo llibre de bons ensenyaments

es lo que ha de ésser V home atès lo que es lo mon y ses mi-

sèries:

Diners de tort fan veritat

y fan de Jutge advocat:

l'hom sabi fan tornà oral

fuig de que 'Is hages...

Diners tornan al malalts sans:

Moros, Juheus y Cristians,

dexant à Deu y à tols los Sanis,

diners adoran.

Vulles dons diners aplegar

sin pols haver nois dexes anar

Si vols haver be y no dany

te per advocat à Sant Joan:

moltes coses per ell se fan»

en aquest segle.

Segons lo guany fes lo despès

y no consumes lo teu arnés:

almonyer sies, y coriés,

lot ab mesura.

Dàvol fembra no prengas amistança,

car qui la pren lanlost la llança:

y may la llur privança

ompla la bossa.

De amich reconciliat,

y de vent que enira per foral:

y del que va simple com lo gat,

de aquell te guardes.

Si de mal just vindrà lanycll

cert mal profit farà la pell:

guardat de anar à mongibell

lot nií sens bragucs.

,jNo 'Is apar à nostres llegidors veure clarament en lus

fr.i.-mf.nm que acabi-n .1" "-"— riure 1' esperit deia ra»;;!
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catalana ab lots sos detalls psiquichs y sobre tot realista y

de intuició dretament pràctica? Tant fondament penetrà

eix llibre en 1' esperit de la terra que moltes de ses dites,

literalment preses, han passat à ésser ben nostrats refrans y

sentencies.

Res no havem de envejar los fills de Catalunya d' altres

pobles ab referència à sentencies, proverbis, etc, puix en-

tre altres y altres, havem los riquíssims d' en Jafudàh, los

«Proverbis de Salomó», lo «Llibre de Cató», la «Doctrina

Moral» d' en Pax, (i) etc, etc, apart del rich tresor que

estotjan les papeletes de nostres folkloristes. Lo llibre de

Fra Anselm correspon també à aquest genre. Lo Sr. Lla-

brés y Quintana parlant del Llibre de Caló diu que '1 fra

Turmeda «lo posà en rima» (ed. cit.) anyadint haver ob-

servats moltíssims fragments del Cató en lo Turmeda.

Creyém qac aquesta asseveració no ha de ésser presa tal

com sona, malgrat haverhi certs passatges d' abdós llibres

que quasi s' identifican en lo fons y en l.i forma. Per

exemple:

Llibre de Cató: «Si tu has infants e no has riqueses

de hon los pusques heretar, ensényals e adoctrinals

d alcuna art d hon sien defensats de pobresa e haver

sosteniment de vida.» (n.° 75)

Fra Anselm: *S\ tu ets pobre y hauràs

molts fills, à tots heretaràs

algun bon art los amostraràs

per passar llur vida.»

Llibre de Cató: «Deporiet à joch de consolació, e fug

a jochs de daus.» (n.° 36)

Fra Anselm: «Los jochs honestos tu usaràs

de jochs d» daus te guardaràs...»

ii; Mallorca 1 889- Es abundós est genre à Catalunya com lo qui 's

refereix à dones, de qual assumpto havem per e.vemple, lo Llibre de

/es rfones de r Eximeniç: lo rfe /es rfones d' en Jaume Roig: lo Somni
d' en Bernat Metge: Instrucció de la rfona... d' en Lluis Vives. los

Consells y bons avisos de N' Andreu .Martí. Notari, etc.
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En los següents passatges hi ha també qualque semblan-

ça jal sia no tanta com los anteriors:

Fra Anselm: «Tenir te vuiies per pagat

del que Deu te ha encomanat
ni 't tingas per desesperat

si tens pobresa.

Guarda qui te menys que tú

y no hauràs desplaher à ningú...»

Llibre de Cató: «Si lli t tendras per paguat de hauer

les coses necessàries solament à la tua vida tempo-
ral, no seràs freturos de bona voluntat e profitosa.»

(n.° i5o)

«Quant la condició del teu astre te desplaurà e no t

tendràs per pegat, no giiarts aquells qui seran pus

richs que tu, mas guarde los pus pobres e aquells qui

son de pijor condició.» (n.° 178)

Mes iotes aquestes semblances no autorisan pera dir

que '1 Fra Anselm siga rima de Cató, puix si anem à mi-
rar, lots los proverbis s' assemblan en I' objecte (fembres

àvols, vicis, fills, etc.)y en les ensenyances. Apart de tot

açó l'esperit del llibrede Cató està pié'de celestial sabiesa

de cert solemne y com enlayrat perfum: lo Turmeda es

d'esperit ben català y boy exalçant la revelació, se presenta

racionalista en lo bon sentit de la paraula, expresantse al

ensemps d' un modo que jamay s' haguera acudit al autor

del altre llibre:

Vulles, donchs, diners aplegar

si n pots haver no 'Is dexis anar...

Si vols haver be y no dan

te per advocat à Sant Joan (?)

molles coses per ell* se fan

en aquest segle, ctc.

Ademós d' açó son moltes les esparces qui no trobarian

en lo Cató corresponsió justa. Lo Fra Anselm se distin-

geix per son esperit expansiu, positiu realista y d' observa-



— 133 —
ció, es català de cap à peus, al manco en son esperit, lo

qual fa qu.e son estudi sia digne de lloha.

Acabarem aquest articlet dihent quatre coses de la obreta

retolada «Nou Fra Anselm». Condensa al igual que I' an-

tich, r esperit de la terra y sos naturals procediments por-

tant, al ensemps, un bon aplech de amonestaments aplicats

ab molt de tino à les actuals vicisituts de la Església y de

la societat.

Ab lot, havem de confessar que en quint à manifestació

literària lo «Nou Fra Anselm» es de molla menys vàlua que
r antich: aquest es fill d' un ambent primitiu, senzill; lo

«Nou» se ressent de la artificiositat de la època actual, es

menys natural, Tari no hi lliga tant ab la expontaneilat de

la manifestació literària com en 1' antich Fra Anselm.

Pere M. Bordoy Torrents.

(De la obra inèdita «tAssaig sobre la vida y escrits de Fra Anselm
Turmeda.»)

UN DATO MÉS PER LA HISTORIA

Lo «Llibre de Dipòsits que 's fan en lo Arxiu de la Pa-

rroquial de Oristà» fineix los comptes del any 1713 ab la

inscripció següent fins ara inèdita: «Totes les partides an-

tecedents no esmersades ó soltades, estan perdudes per ha-

ver les tropes espanyoles romput lo Arxiu y haversen por-

tat tot lo que hi trobaren. Fou lo dia 7 de Febrer de 1714
en que cremaren lo lloch y moltes pagesies de la Parrochia

y espoliaren la Igiesia, se n' aportaren al Santíssim Sagra-

ment sia per sempre alabat; romperen y tiraren per terra

les fonts baptismals, cremaren y escardaren un sin número
de caxes de disens del lloch y Parrochia ademés de les prò-

pies de la Igiesia.»

Francisco Albó y Martí.

(«Arxiu Parroquial de Oristà» en lo bisbat de Vich-Volúm LX.)
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Sobre ta boca vermella

si te n' he dites de coses!

l' he dit qu' era una rosella,

i' he dit qu' era un pom de roses,

t'he dit qu' era roja, altiva

com la flor de la magrana,

t' he dit que era flama viva

que com més té més demana...

Y tu hi mitg rius aleshores...

però més qu' axis m' agradas

quan sens defensarte ploras

al sentirthi mes besades.

F. Matheu.

QUAN LA VERGE PLORA

(al eximí poeta .mossèn MIQUEL COSTA Y LLOBERA^

Quan la verge plora,

plora tot lo món.

Lo cel blau s'entela,

s' enretira 'I sol,

y la lluna minva,

tros de glaç que 's fon,

Los aucells s' ajocan,

s' entristeix lo bosch,

ploriqueja sola

la enclotada font,

y 'Is jardins apagan

ses enceses flors.

Quan la Verge plora

iquín dol!
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No ploreu, Maria,

que 'ns trenqueu '1 cor!

Quan la Verge plora,

tots los cors commou.

Enternida guayta

son fiUet hermós

qui en sa falda pura

tot nuet s' adorm...

Fins les mares pobres

tenen paneró,

y Eíla jni una faxa!

de bolquers ;ni un tros!

Té un xich d' herba seca

babejada, y prou...

Quan la Verge plora

iquín dol!

No ploreu, Maria,

que 'ns trenqueu '1 cor!

Quan la Verge plora

plora 'I cel y tot.

Baxa una boyrina

fistonada d' or;

lleu com una fada,

ve y embolca al Noy.

Entremiíg de glasses

sos ullets desclou,

com estels que brillan

d' un estany al fons:

jPetonéjals, Mare,

qu' es lo primer colp!...

Quan la Verge.plora

iquin doll

Si somriu Maria,

terra y cel iquín goig!

JosEPH Mas Casa.novas
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MOVIMENT CATALANISTA

Durant los anys 1899 varen ocórrer una pila de ac oniexe-

ments de importància capdal pera les nostres reivindica-

cions, però no fou possible anotarlos degudament en les

corresponents cròniques anyals del present Calendari, à

causa dels réginiens—que ja no son excepcionals, però de

sí de absoluta privació de manifestacions patriòtiques—que

pesavan damunt dels catalans quan a,]uelles cròniques ha-

vían de ser escrites. En la de 1899 la censura militar s* hi

va rebejar, convertintia à troços en un agregat de paraules

sense solta ni volta.|La Revista del any passat, ni vàrem in-

tentar escriurela perquè en aquella ocasió per cap im-

prempta de Catalunya hi podían passar les paraules «cata-

lanisme», «llengua catalana» y altres mots semblants que

significan qualitats, idees y aspiracions inseparables de la

existència dels catalans y de la vida tota de Catalunya.

Convé anotar axó, pera que en tot temps se puga compen-
dre fins à quin punt ha arribat la estulticie dels governants

espanyols.

Aquells acontexements varen portar per conseqüència 'I

quü passessem del any 190031 1901, entre un seguit de pro-

cessos y vistes de causes per los delictes d' haver demostrat

estimació à la Pàtria; alguns catalanistes varen tenir de

asseures al banquet ahon s' hi asseuen tots los lladres

que tenen la desgracia de ser agafats lo qual en aquest país

no es gayre comú; un dels catalanistes que s' hi va asseu-

re, va ser lo qui escriu la present Revista, per haver tingut

lo mal gust, segons lo senyor Fiscal, de llençar «un gargajo

sobre la inmaculada bandera espanola.»

També per aquells acontexements que no es del cas res-

senyar, en lo trànsit d' un any à 1' altre, essent portada com
ja ho havia, sigut la qrestió catalana à Ics Corts, diferents

diputats catalans la dcfcnsavan al Congrés, entre la cridò-

ria y la xerrameca de tots los cridaners y xerrayrcs d* Ks-

panya allí congregats pera exercir de tals; y 'I Comte de Ics
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Almenes, un dels puntals més ferms de tot allò, portava la

metexa qüestió al Senat y ab motiu de la crisis industrial

de Catalunya s' espahordía tractant del «pavoroso proble-

ma del separatismo jcatalàn», y 'n parlava exercint de dó-

mine, perquè ell, com en Dato, també hi havia vingut à

descubrirnos, encare que ab més son que el joven y des-

graciada exministre de la Governació; y d' aquí que no 's

cansés de repetir entre la estupefacció dels graves pares de

la pàtria: «no extrafieis, senores senadores, que yo haya

vuelto de Barcelona completamente catalanista.»

Però dexemnos de lonteríes y anem à coses series. Un

acontexement t.istíssim nos dona ocasió en cambi, de

apuntar una nota per demés simpàtica. La mort del gran

Bisbe Dr. Morgades, ocorreguda '1 8 de Janer, motivà que

vingués à donarnos una abraçada confortadora de germa-

nor, un excelent patriota que té de influir considerable-

ment en lo progressiu desenrotllo de les nostres reivindi-

cacions; l'afabilíssim y fervorós Bisbe de Perpinyà,

Monsenyor Juli Carselade del Pont, qui després d' assis-

tir al enterro del plorat Bisbe, sols tingué temps de donar

una lleugera mirada per nostra ciutat: visità '1 temple deia

Sagrada Família, la casa de la ciutat, la Veu de Catalunya,

r Orfeó Català, ahon se va improvisar, en son obsequi, un

concert de música popular catalana y de música polifònica,

haventli tramés eloquentment la benvinguda, lo ^Vis-pre-

sident del Orfeó D. Joaquim Cabot y Rovira, al qui con-

testà 'I bon Prelat ab frases carinyoses dedicades à la me-
mòria del Dr. Morgades y à les coses de la nostra terra.

En aquells moments de dol pera tots los catalans, va

passar entre nosaltres 1* ilustre Prelat com una "exhalació

cnlluhernadbra, quedantnos ab una impresió inesborrable

de sa atractívola figura y dexantnos com à recort patent de

son intens amor à Catalunya, un bellíssim pensament que

escrigué en I' àlbum del Orfeó pochs moments abans de

marxar cap à la seva diócessis, y que Ii]|fou presentat à la

casa ahon s' hostatjava, la de D. Joseph Pella y Forgas,

President de la Econòmica d' Amichs del País.

A mitg mes de Febrer, començà à córrer per Madrid
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una paraulfi màgica: terrible pera uns, esperançadora pera

altres, que si tïns ara poch ó gens ha significat per nosal-

tres, té de interessar d' aquí en avant, encara que per molt

diferent concepte que à Madrid: es la paraula crisis. En
efecte; després d' una sèrie d' embolichs que convé que 'Is

catalans concgan sols pera ajudar à ferse càrrech de la po-

dridura de la Cort, lo 6 de Març pujava al poder en Sa-

gasta y pera fer honor al seu abolengo liberal, no devia

tardar en tornarnos les lliveríats que tenim escrites en lo

paper quan no les esborran. Axis va ser, que 'I dia 9 lo ge-

neral Delgado Zuluela axecava 1' estat de guerra à la pro-

víncia de Barcelona en que estava aquesta privilegiada

provincià desde 'I 12 de Maig del any anterior y 1' endemà,

dia 10, se resiablían \qs garanties constitucionals (?) coin-

cidim ab la celebració de les eleccions provincials, les

derreres eleccions que 'I poble català havia de dexar fer als

perdularis dels partits turnants.

Aprofitant aquesta alenada de lliveríat, més ben dit,

aprofitant \a. gat-anúa relativa de no estar subjectes à de-

terminades jurisdiccions, se va rependre una activa cam-
panya de propaganda, caracterisada per la celebració de

meetings en tot Catalunya, organisats la major part per la

Unió Catalanista y per los catalanistes del Panadés.

Per lo meieix motiu pogué reaparéxer lo dia 12, La Veu

de Catalunya suspesa per la autoritat militar desde 'I Maig
del any anterior, venint à sustiiuir al Diari, que després

d' una sèrie de peripècies y de persecucions havia pogut

publicarse en lloch de La Veu.

Lo Catalanisme tornava à furgar valentment resucitant

la concicncia del poble; se donavan à la estampa publica-

cions valioses estudiant 1' ideal pairióiich y per no citar

exemples de casa, recordarem tan sols la constant cam-
panya del Nuevo Ràgimen à' tn \H )• h\&rg&\\ y les caries

publicades desde Barcelona en Lc Temps, Promcnade en

Lspagne, per M. L. Xavier de Ricart.

Les societats barcelonines continuavan accentuant lo

caràcter de la nova orientació que va prenent tot lo de la

nostra terra; cal citar principalment lo Colegi d' Advocats.
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que en 29 de Jancr havia reproduhit—motivant després ur>

seguit de valioses adhesions— la seva proposició del 26 de

Juliol de 1900 respecte à la modificació de la Lley d' Enju-

diciameni Criminal y del Poder judicial en lo sentit de

que 's pugan usar tots los idiomes del Estat en los Ttibu-

nals de justícia y que queden suprimides les actuals in-

compatibilitats en la judicatura; cal recordar també les

sessions de la Acadèmia de Jurisprudència y Llegislació en

les que 's tractà, ab aplauso unànim, de la necessitat de

introduhír reformes autonòmiques en les lleys provincial

y municipal; es digne d' esment la primera d' aquestes

sessions, la del 17 d' Abril, perquè en ella, un eloqüent

académich, D. Narcís Plà y Daniel, va parlarhi en llengua

catalana, essent aquesta la primera vegada que en la refe-

rida corporació se usà la nostra llengua en discussions doc-

trinals, la que solsament s' havia usat en conferencies do-

nades anteriorment per los més distingits académichs.

Y entretant venia la primavera, la primavera més esplèn-

dida que ha vist la nostra Pàtria; se preparavan los fona-

ments pera enfonzarhi una fita que marca una nova era

en la vida de Catalunya. Les incomprensibles aberracions

dels governants, la acció ben guiada de les primeres socie-

tats econòmiques y literàries de Barcelona, la campanya

admirable del gr.m diaii català La Veu de Catalunya, los

acontexements de dintre y de fora, una força invisible, una

corrent impulsada per forces misterioses, havían aplegu à

tots los catalans honrats, à totes les classes socials, en una

comuna aspiració, dintre la diversitat de temperament,

d' idees y d' interessos y aquesta aspiració se formalisava,

prenia cos y estava à punt de lornarse en realitats, en les

properes eleccions de Diputats à Corts.

No era Barcelona solament, la ciutat ahon devia donarse

la batalla, diferents districtes responían al crit do guerra: lo

de Manresa aclamant al qui ja n' era diputat benemèrit

D. Leonci Soler y March que per escarni de la lley no pot

asseures encara al Congrés; lo d' Olot, donant la seva re-

presentació al Marqués de Camps, President del Institut

Agrícol Català y que com à tal havia figurat entre 'Is direc-
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tors dels memorables acontexements; lo de Vich, lo de la

Seu d' Urgell y altres.

Però ahon la lluyta entre 1" antich y '1 nou régimen ha-

via de revestir proporcions gegantines, ahon havían de

lluytar ab gran estrèpit posats cara cara 'i poble y sos

opresors, era à la nostra capital. Lo Centre Nacional Ca-

talà, format per aniichs elements del catalanisme militant

y la Unió Regionalista, constituïda per gent nova entrada

de fresch en lo movivent regenerador, s' havían convertit

en grans centres de treball, en oficines organisadores de la

batalla que s' apropava yal meleix temps que abloconcurs

de tot Barcelona procedían à una detallada revisió de les

llistes del cens, pera depuraries dels errors escandalosos

que contenían davant de la Junta Municipal del Cens, lo

que donà lloch à que la sessió d' aquesta fos sorollosa com
may s' hagués vist. organisavan un meeting al Teatre del

Nou Retiro pera 'I dia 2 de Maig.

^Hem de fer memòria de lo que va passar aquella nitP^De

la indignació que s* apoderà de Barcelona y que s' exten-

gué per tot arreu, davant del espectacle que promogué 'i

caciquisme? Hem de recordar que si repulsió y odi unà-

nim varen inspirar aquella gent perduda de la Barceloneta

pertorbadora del meeting, reclutada en lo Círcol Fusio-

nista, no menos odi y repulsió varen inspirar los grans ca-

cicïis de Barcelona, fins al punt de que perillés de debò la

seva vida?

iQuina corrent tan forta d' opinió, quina flamarada de

patriotisme se va encendre allavors en tota la vostra terral

Per axó *l díaf 7, en lo meteix Nou Retiro, se va poder

celebrar un colossal aplech patrióiich, explosió entusiàs-^

tica dels sentiments populars; per axó l'endemà va venir lo

que íeya dies s' esperava, lo que no podia fahar... I' estat

de guerra y la prèvia censura pera la prempsa.

Fem un paréntessis ó la delineació que grollerament es-

tam irassant de tan grandiós moviment electoral y parlem

d' un home digne vingut de Madrid, parlem d' en Pi y

Margall, cridat à Catalunya pera presidir la festa dels Jochs

Florals de Barcelona.
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Temps feya que 1' apòstol de la autonomia de les regions,

no havia estat à la seva Pàtria; la aurèola de respecte y
simpatia que volta sempre al quefe dels federals, havia de

créxer donades les circunstancies que atravessavam. En
efecte; desde '1 dia 3 de Maig en que arribà, fins lo dia 23

en que va entornarsen, no parà may de rebre demostra-

cions de simpatia, tant per les comissions que, apart de

les visites de cumpliment de les autoritats, anaren à salu-

darlo à casa de son fill ahon posava, com per les funcions

y actes en son obsequi disposats y especialment à la festa

dels Jochs Florals, en quina sortida la policia va cometre

una de tantes brutalitats de que '1 poble català ne sol ser

víctima ab massa paciència y resignació.

Y aquelles demostracions de simpatia no 's reduhiren à

Barcelona; acompanyavan à n' en Pi en lo viatge que va

fer per diferentes comarques catalanes. A cada ocasió que
tenia y ne tingué moltes, lo vell apòstol de la autonomia
afirmava la personalitat catalana; apart de varies manifes-
tacions de menor importància, durant vint dies va pronun-
ciar en Pi tretze grans discursos. Son: lo de la presidència

dels Jochs Florals; lo del banquet celebrat en obsequi als

mantenedors y escriptors premiats; lo de obertura de la

Assamblea Federalista de Catalunya; lo pronunciat en la

Societat d' Amichs de la Instrucció; los dels meetings de
Sabadell, Figueres y La Bisbal; lo de contestació al Doctor
Robert al visitar l'Ateneu Barceloní; los pronunciats en
lo Circol Federal y en la Fusió Republicana de Tarrago-
na; los de Reus, Sitges y Vilanova.

Per aquesta suscinta relació ja 's pot compendre ab quina
intensitat va remoure la opinió de Catalunya, lo quefe dels
federals, acompanyat sempre d'aclamacions à la autono-
mia, al federalisme y entre lo constant espatech dels Se-
gadors y La Marsellesa.

Y tornem à les eleccions, lo moviment més trascenden-
tai que en los temps moderns ha realisat Catalunya pe.ra

la seva dignificació.

La opinió catalana estava, com hem dit, foriíssimament
somoguda y gràcies à una organisació electoral may reali-
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5ada per aquí ab tania perfecció, podían aprofitarse una

bona part dels elements que consliíuían aquella opinió.

Anava à donarse la gran batalla: à I' un cantó los ene-

michs de la terra, los cacichs, ab sa recula immurvda de

buròcrates de baxa lley, vividors y gent tavernaria; al al-

tre cantó lo poble, la classe mitja principalment, nirvi de

totes les societats y més que cap, de la de Barcelona; pel

mitg, les desferres dels antichs partits republicans unitaris.

De poderse fer respectar la voluntat del cós electoral, nin-

gú dubtava del resultat, però se lograria quan una llarga

experiència semblava ensenyar que no seria may possible?

Si, que ho sigué, que era massa forta la embranzida pera

que cap força humana pogués deturaria.

Lo dia 19 de Maig va ser lo dia del primer triomf decis-

síu de Catalunya contra los seus opresors personificals en

íocaciquisme. Aquell dia va començar à enrunarse aquest

edifici del caciquisme, produhint tan gran estrèpit, que

arribà fins allà ahon may hi havían pogut arribar los clams

del poble: los quatre primers llochs de la candidatura se 'Is

ne varen endur los quatre candidats regionalistes senyors

Dr. Robert, Russinol, Domènech y Torres, que en circuns-

lancies ben memorables havían ja tingut la confiança de

Barcelona representant respectivament la Econòmica de

Amichs del Pais, lo Foment del Treball Nacional, l'Ateneu

Barceloní y la Lliga de Defensa Industrial y Comercial.

Però lo caciquisme, y -lo ^Govern no s' hi podían ave-

nir, no s' hi conformavan A que lo poble pogués fer im-

perar per primera vegada la lley y d' aquí aquell seguit de

inaudites falsificacions d' actes, de extravies de les metexes,

d' escrutinis contradictoris realisats en lo Govern Civil; de

aquí aquella Junta General d' Kscrutini tinguda lo dia 23

espeiada ab tanta especiació per tol Catalunya y per Es-

panya entera, en la que hi feren üns papers tan galdosos

r Alcalde, lo Governador, lo Magistrat-President, y de re-

sultes de lo que va quedar demostrat que quan lo poble

vol de ferm una cosa la consegueix, ja que no hi va haver

altre remcy que proclamar diputats als qui realment lo po-

ble havia volguí que 'n fossen.
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Però devían anar les actes à Madrií y Ms vençuts d'allà y

d* aquí, abans de regonéxers vençuts, havían de fer un su-

prem esforç. Invocant falsos respectes à Heys cent cops tre-

pitjades, seguint una làctica hipòcrita y cobarda, la Comis-

sió d' Actes del Congrés, lo dia 22 de 'Juny va declarar

graves les Actes de Barcelona. Avtal atreviment, va revol-

tar los ànims de tothom, y va donar llóch à que aparegués

un document hermosíssim, plé de dignitat, que 'Is Dipu-

tats varen redactar à í.'adrit y que tanta polsaguera va

axecar fins arribar à les més elevades esferes.

Los qui havían sigut excluits del Parlament, eran acu-

Uits ab entussiasme indescriptible à Barcelona, lo dia 24; ja

no eran, allavors. diputats per Barcelona, duyan la repre-

sentació de tot Catalunya perquè de tota la terra nostra ne

arribavan felicitacions y manifestacions d' adhesió.

Podríam recordar la serenada que va fer lo dia 26 à la

Lliga lo coro Catalunya Nova; podríam enumerar les co-

missions catalanes que varen rebre la Lliga y los Diputus;

la considerable munió de telegrames y cartes que de tots

los indrets de Catalunya arribavan, però allargaríam massa

aquesta relació.

Duyan la representació de Catalunya los quatre Dipu-

tats, però hem d' afegir ademés que tenian ja la simpatia

manifestada per totes les regions del Estat que aspiran à la

seva autonomia: Mallorca, Galiria, Enskarria. D' aquest

país ne va venir una comissió que 'I dia 17 de Juny feu en-

trega solemne d' un Missatge de felicitació suscrit per cen-

tenars de fir.nes; comissió que va ser rebuda afecluosament

en varies altres corporacions, especialmeiJt al Orfeó, en

quin punt s' hi va donar una entusiàstica sessió de mús'ca

y política, "al meteix temps, creuantse frases xaçdoroses

de sentiment patri entre euskars y catalans.

Abtot axó, la Unió Catalanista havia fet una crida à les

s=ves forces y les reunia àTarrassa en magna Assamblea los

dies 36 y 27 de Maig. Catalans vinguts dels més llunyans

recons de Catalunya se trametían impresions ab los del

centre y dcxanise portar per corrents avassalladores de la

opinió, preconisavan la necessitat de intervenir en les lluv-
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tes polítiques y de conseguir lo Concert Económich ab lo

Estat, viva aspiració de Catalunya que tornava aliavors à

remoures com en temps passats, junt ab una altra refor-

ma també de positiva trascendencia pera la vida econò-

mica de Catalunya, lo Port franch.

En efecte, ab ocasió de anunciarse un nou arrendament

de les contribucions, les entitats directores dels darrers

grans moviments patriótichs de Catalunya, ó sia la Lliga

Regionalista (creada ab la fusió del Centre Nacional Cata-

là y la Unió Regionalista, baix la base com à credo polítich

del programa de Manresa) y La Veu de Catalunya, repre-

nían antigues campanyes, refermant més y generalisant

més entre tols los catalans, la convicció de la necessitat

imperiosa de treballar per la autonomia administrativa,

com à punt de partida d' altres reivindicacions y à fi de

salvar los nostres interessos tan compromesos per los Go-
verns de Madrit. Un meeting celebrat lo i5 de Juliol al tea-

tre del Tívoii, resumí tota aquesi.i forta opinió.

Com à mostra d' aquest estat d' opinió, citarem un tele-

grama que duyan los diaris de Barcelona lo dia 4 de Juliol

«Los diputats per Catalunya senyors (aquí lo nom d' una

colla de cuneros, de nulitats, cacichs y caciquets, los darrers

sobrevivens del naufragi de la farsa política) han visitat al

general Veyier pera informarlo sobre les aspiracions dels

seus reptats en sentit desceniralisador.»

Sense buscarho expressament, nos trobàm en nostra re-

lació altra vegada à Madrit. No 'ns ne moguem que hi

tenim tela.

Encara esiavan movent una fressa de mil diables sobre

si les actes de Barcelona eran ajustades à Iley ó no ho eran,

quan lo dia 9 de Juliol un apreciable diputat català, lo

Marqués de Camps, per medi d' una esmena al Missatge de

la Corona, defensava la autonomia de \n nostra terra. Era

mansa y migrada, ab tot, la defensa que feya lo diputat

per Olot, però no esverà pas poch à aquella genil

La qüestió catalanista tornà novament à ser discutida, ó

més bé, combatuda en la forma barruera de sempre; al-

guns diputats catalans se vegeien obligats à fer manifesta-
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cions sobre aquesta qüesiió no acontentant ni als seus

amos d' allí ni als seus compatriotes d' aquí; los saltim-

banquis de la política, que es una política genuïnament

espanyola, reprenían una d" aquelles campanyes tan pro-

fitoses pera 'Is nostres ideals, quan en sent al dia 13, les

tan discutides actes de Barcelona eran aprovades. Los

diputats catalanistes varen marxar immediatament cap à

Madrit y... «por fin, el catalanismo se ha quitado la care-

ta!» exclamà 'i Madrit polítich en pes, tant bon punt varen

obrir boca los diputats regionalistes. La interpelació del

Dr. Robert feta 'I dia 19, va espahordir à tota la Espanya

centralista acabanthi de posar la torna lo Sr. Rossinyol.

«El dia de ayer marcarà una fecha en los anales de nues-

tros infortunios» deyan los diaris de Madrit ï endemà de

haver sigut cridats à penediment, lot recullint les vils ca-

lumnies y los insults que Govern y oposicions Uençavan

contra los nostres diputats, los embaxadors de Catalunya

que 'Is hi deyan. Catalunya resplandía de joya per tol

arreu, les nostres doctrines pregonades ab tanta autoritat y
eloqüència desde 1 cor de Madrit, feyan escalfar ais cata-

lans que encara restavan fre is per ellec, y quan aquells re-

presenianis nostres tornavan à sa terra lo dia 21, milers de

ciutadans los aclamavan y durant dies y més dies, arriba-

van à ells milers de felicitacions y enhorabones.

Ben en lo cert esiavan los federals catalans, quan deyan

en un manifest aparegut à derrers d' aquest mes de Juliol,

firmat per lo Concell Regional Federalista: «Avuy per avuy

no hi ha à Catalunya quesiió que estiga per demuni de
1' autonomista». Y després de fixar lo credo que devia in-

formar sa conducta, manifestava lo Consell; «lo dedicarnos

ab tota preferència à la defensa de la autonomia, Iiadepor-

larnos à considerar com axis ho digué en Pi à Vilanova,

als regionalistes y catalanistes com à nostres naturals aliats

y per consegüent à rebutjar avuy tota mena d' unions ab

elements que no vulgan ab tota sa integritat la autonomia

de la regió catalana».

^•Quées aquest manifest aparegut pera donar à conéxer

ies bases acoidades en la Assamblea constituyent del mes
10
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de Maip, presidida per en Pi, sinó una prova més deia

maravellosa regeneració política y social que s' està ope-

rant en nostra Pàtria?

Lo mes de Setembre se caraclerisa per un fet tan soro-

llós com impensat.

Com cada any, se commemorava en diferentes societats

de Barcelona, una diada desgraciada per Catalunya, lo ii

de Seten bre de 1714, y com cada any, una colla de joves

entusiastes «ortían à mitja nit de una de les sessions patriò-

tiques celebrades anant cap à posar una corona à la estàtua

que simbolisa la desgracia experimentada per la Pàtria; !a

estàtua del conceller en cap, en Rafel de Casanova.

Feja dies que la policia no havia comès cap de les seves

acostumades barrabassades y per axó se llençà contra la

trentena de joves que realisavan aquell escayent acte de

patriotisme, duyentlos com à malfactors al Govern Civil y

d' allí à la presó, fins que per les negociacions dels Dipu-

tats catalanistes, de la Unió Catalanista y d' altres elements

y per les protestes de tol Barcelona, entre les quals cal se-

nyalar una de molt expressiva d' un círcol monàrquich-

lliberal los detinguts varen ser trets d' aquell lloch ignomi-

niós.

La Unió Catalanista va tenir la pensada y ne sortí ab

èxit, de recullir aquell estat d' opinió y dexant de banda

exclusivismes, se dirigí als catalans tots sens distinció, con-

vidantlos per anar à portar corporalivament un' altra co-

rona à la estàtua den Casanova. Aquesta manifestació, efec-

tuad I lo dia i5, va ser seriosa y í^ran; I' n -''^ n^•'"' "''< que

ha iniciat i' Unió.

Acabít de transcórrer lo mes de Setembre, passà I Octu-

bre y hem entrat al Novembre, anant cada dia en aument

r entusiasme per un fet trascendental. S'npropan eleccions;

la lley crida 'Is ciutadans per lo dia 10 d' aquest mes de

Novembre à la renovació d' Ajuntaments; altra vegada

donchs, lo poble català té de donar nova prova de sa virili'

tat; altra vegada la redemptora idea del catalanisme nos

té de fer donar un pas de gegant en lo cami de la salvació

de la nostra terra.
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Aquesta vegada y sobretot à Barcelona, la lluyta presen-

tarà un nou aspecte. Les pandilles del caciquisme no tre-

ballan à la una; la conservadora, menada ab prudeneia està

fins à cert punt retrets; la fusionista, que no pot abando-

nar lo camp, compta ab certs aliats, detritus de la sociotat,

radicals (?) à sou dels governants.

La Lliga Regionalista y delegacions, lornan à fer moure

les seves oficines, montantne de noves pera poder satisfer

les necessitats que crea la corrent d' opinió cada dia més

formidable; La Veu de Catalunya y altres publicacions, es-

campan i' entusiasme de Barcelona per tota la nostra te-

rra, essent moltes les poblacions de Catalunya que 's dis-

posan també à la lluyta; celebra ia Lliga meetings electo-

rals à Sarrià, Granollers, Arenys de Munt, Girona y dintre

Barcelona al Nou Retiro, à Gracia, al Ateneu de la Esque-

rra del Ensanche, al Poble Sech, à tots los que hi assisteix

lo popular Dr. Robert, los demés Diputats y altres animosos

y benemèrits patricis, volt.its, aclamats per masses immen-
ses de ciutadans que esperan ab frisança lo dia lo, lo dia

venturós en que mort y enterrat lo caciquisme de Barcelo-

na, apuntaran en la nova aurora los primers raigs del sol de

la llivertat de Catalunya.
J. Maspons y Camarasa.

L' ÚLTIM ROSARI

Ab los llavis moradenchs,

respiració esiortorosa,

y servat son cos fexuch

per flonjos coxins de ploma,

la pobra febricitant

compta '1 temps que llarch s' escola,

mentres 1' espòs y sos fills

seguts del llit à la espona

davant d' aquell cos marcit

de pena y tristor sanglotan.
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Lo toch d' Angelus s' extén

desde '1 cim de la parròquia;

quan la malalta obre 'Is ulls

fà un suspir plé de congoxa

y 'Is diu ab melós accent

pregàntloshi carinyosa,

que '1 rosari vol passar

perquè prompte 's pose bona.

jFa tant temps que no 1' ha dit

que gayre be ja 1' anyoral...

Sos desitjós ordres son;

y al cap d' una breu estona

ja resat I' oferiment",

y salutació amorosa,

comença 1' primer misteri

de dolor, que be hi pertoca.

La pacient s' es axerit

responent ab veu més forta.

S' aguanta ja sens coxins,

lo panteig també li amolla,

té '1 respir tan fondo y suau

com si mal no tingués gota,

y fins una lleu rojor

la fà semblar més hermosa.

Los misteris van seguint

cada dena ab lo seu glòria,

responent tothom à chor

alçant remor deliciosa

de veus que pregan à Deu.

entre les que una se 'n nota

pausada y ab gran esforç,

defallida mes joyosa.

Venen després un estol

d' oracions y Pare-nosires

oferts als sants y patrons
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ydels morts à la memòria.

Més la malalta res diu,

sent que li manca la força,

veu que davant de sos ulls

un núvol espès s' hi posa,

la suhorcubreix son front,

fins lo llençol li fa nosa...

quan al resarse la Salve

força estranya la de.xonda,

veyent una resplandor

com si vingués de la Glòria.

S' axeca tot d' un plegat

cercant visió tan hermosa;

la vista al cel dirigeix,

les mans encreuades posa,

y clamant ab fonda veu:

{Mare de misericòrdia!...

clou los ulls, somriu lleument,

y tot d* un plegat cau morta.

Hermenegildo Carrera y Miró.

LA NOSTRA LLENGUA

Encara algú, parlant ó escrivint, moteja al llenguatge
català de dialecte. Mes, ^qui 'n fà cas dels dictats de la ig-

norància?

Empro un altre concepte hi ha, ben mortificant, sobre
el que cal parlarne. Los de fora y molts de dins de la nos-
tra terra diuen que 'I català es una llengua aspra, desagra-
dable. Y la solen comparar, mal comparada, sense prou
domini dels elements necessaris al cas, regularment ab la

castellana;—donchs poques n' ha di; conéxer qui judique 'I

tema aquest tan vulgarment com s" acostuma.
^•Ho es desagradable y aspre 'I llenguatge català? No pas

al meu entendre. Pró deu haverhi quelcom en que 's fo-
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namente la dita de tanta gent. Creyém que sí. Veyemho.

En primer lioch devem notar la falla de estimativa que

té la raça catalana, defecte que 'ns poria à trobar superior

lo foraster. La llengua millor del mon pera 'Is castellans es

la seva; no 'n dubta ni un d' ells. Mentres que de la nostra

son molts los catalans que la creuen ben inferior y la

bescantan. Es un mal de la raça, com queda dit, y no ne

hem de fer cas al present.

Contra la vulgar opvçió susdita, linch al català per llen-

gua de condicions iguals ó ben consemblanls à molles

llengües d' Europa que ningú menyspreua.

No parlaré pas en favor de la condició mascle que re-

irayém à tothora los qui la esiimàm; ja convenim tots en

que es la nota característica d' ella.

Al meu propòsit cal ara recordar no la seva valentia sinó

la suavitat, la dolcesa, la armonía que té y li negan ó no li

troban y nosaltres no remaiquém ni conreuém. Es més: cal

remarcar la quantitat de tons que la avaloran y la geni

no sab.

En català existexen composicions de llenguatge suau y

armoniós dignes de resistir la comparança. Aquells versos

del Aribau, mal batejats de oda à la pàtria, son dolcíssims

sense rebuscament à dretes pera lograrho; d' en Clavé,

quan encara no s' havia fel gens de feyna pera depurar lo

llenguatge, irobariam à mes del sentit AuyorametU, troços

delicats y armoniosos de saba ben catalana; d' en Rubió y

Ors altre tant; del gran Frederich Soler basia recordar no

més les composicions premiades quan va copar ios Jochs

Florals; d' en Maiheu y Furnells, y 1' Adolf Blanch se 'n

troban que no 'ns dexaràn mentir. Y ^qul no recorda

entre altres, la primera poesia catalana d' en Balaguer, A
la Verge de Montserrat:' Y no havem retret als dos poeteí

vivents, mossèn Verdaguer y Apeles Mestres, que si no ne

hi hagués d' altres en la literatura catalana ells sols abo-

narfan la meva opinió. i

Se *m dirà que més abundan aqui Ics composicions de la ,

corda ferrenya que les altres. Es cert. Empro quarfcncaraj

'Is nostres literats no han volgut afinar la forma d' eS'
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pressió, la llengua tota sola expontaniament ja s' es mani-

festada armoniosa y dolça; provant axis que no li manca

la calitat musical.

De motiu pera negarü, judicant à la lleugera, es ben cert

que n' hi ha. Sí; pro es en lo llenguatge parlat; no en la

bona literatura. Ohiu ab atenció forastera,—si es possible

concentrarvos en ella—y sentireu com surt aspre, bronch,

I' accent de molta gent d' aquesta terra. Poséuhi,—per

acabarho de espatllar,—la poca voluntat que 'ns tenen los

qui més sovint nos judican, y trobareu encara més duresa,

més aspror en la manera de emetre 'Is sons del llenguatge

català. Penseu després que hi ha una raça enamorada de

les condicions que té, de les que no té y boja 6ns pera

acaronar sos propis defectes, la que s' expressa desinvolta

ab llengua plena de vocals clares, salpicada d' esdrúxuls,

judicant desfavorablement lo català, y veureu com troba

partidaris per Catalunya, tot sostenint que la nostra llen-

gua no té cap mica de boniquesa.—Perquè, com he dil

abans la colectivitat catalana no estima prou lo seu, lo

que li es propi. ^'D' ahon li vindria lo decaïment nacional

si no fos capaça d escoltar lo cant de les sirenes.''—Veus

aquí perquè à Catalunya 's consent parlar mal del català

y fins s' hi dona la conformitat.

A Catalunya, com per tot arreu del món, entre 'Is natu-

rals hi ha qui emet lo só vibrant y fi, quan d' altres arii-

culan sech y cavernós en termes que desplau lo sontirlos.

Axó es cosa de la màquina humana; pró no de, la estruc-

tura filològica del llenguatge català. Perquè aquí també 's

troba qui parla ab suavitat y té gràcia en lo dir. Es sabut

que r indret ahon un viu, les ocupacions y 'I tracte que

tinga, les condicions de glotis ab que 'ns hage afavorit la

naturalesa, son coses totes elles de molt valor per al cas

present. Donchs mentres lo català à montanya ix gros y ab

monotonia de la boca dels habitants, al plà y à marina lo

irobiféu tot alire: ja senyoreja. Sentíulo parlar à les Ba-

lears y es una llengua planera, suau y melosa.—Dona
pretext à malparlar de la armonia del nostre- llenguatge lo

fet d' abundar entre 'Is catalans la emisió poch sonora.
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Mes, als amants de les comparances, enamorats de lo fo-

raster, se 'Is hi deu recordar si han ohit res tan desagrada-

ble com la polida llengua de Cervantes exint de goles ay-

gardentoses ó agitanades.—Cal diferenciar, donchs, entre

les condicions intrínseques de la llengua y lo poch ó gens

que es afavorida pels qui la parlan, com igualment los qui

la escriuen; donchs de no pjques plomes ix plena de grops

ypoch escayenta encara avuy la catalana.

Qui capisse podrà enrobustir aquests rahonaments recor-

dant aquella dita del italià: lingua toscana in boca romana:

de lo qual se'n desprèn que la llengua germana de la mu-
sica segons cóm no s' escapa à la lley que tan durament
pesa sobre la catalana.

Estimo 'I català com llengua rica de sons, germana pa-

riona de la francesa. Basta fixarse en les diferencies de tó

que tenen les vocals segons sian naturals, obertes ó tanca-

des, axis com en les lletres dobles ó suaus y fortes. Y si

abundància es riquesa lo nostre abecedari es rich ho es lo

nostre léxich (tot just desbrossat) y ho té de ser la tònica.

Tenim del castellà y del -francès los sons mès agradables,

no pas estargits sinó heretats à la mare naturalesa.

La llengua catalana es suau, dolça, clara, abundant, breu

y expresiva. Se presta blanament à manifestar los mès di-

versos estats del sentiment, à la vegada que es també enèr-

gica y valenta pera fer sentir l'esclat de la passió. Totes

les cordes desde la més delicada y melangiosa à la d' accent

mès dur, totes, troban son natural cayent en la nostra par-

la, ccm ben nescuda que es per agermanarse sense violèn-

cia ni esforç, à la obra del poeta y i la del músich, en la

infinita varietat de tons y d' expresió que puga exirne de

les notes musicals en ses combinacions may agotades per

l 'enginy del home.

l£n justícia no 's pot mal parlar d' un llenguatge, acu-

santlo de groller y d'ordinari, quan ell es prou pastós y
elegant pera enmotllarhi tota una literatura com la que

estem formant.

En f!: tenir.) elements pera fer bella gran y respectada la

nostra llengua. Fémli donchs.
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Busquem, en la literatura, no sols lo pensament y la

forma sinó '1 llenguatge y sos jayents, triant lo bó no més,

pera polirlo.

Pró, principalment, llencemnos à les especulacions del

saber, y escrivim de cara à les realitats de la vida. Pensem

clar y fondo lo que tingàm d' escriure ab llengua correcta

y ben desexida pera expressar totes les gradacions del

sentiment y les claretais de la ciència. Que cal fer inte-

ressant la llengua per lo interessant y ben dit que en ella

se diga.

E. Canibell.

LA VIOLA Y LA DALIA

(faula)

Passejantme pel jardí,

de bon matí,

vegi gronxantse

una flor de bells colors,

toia primors,

tota elegància.

Al rebre 'I bes del oreig

d' entre I' arbreig

ella 's mostrava;

vaig atançarme à_]^ flor,

no dava olor,

lera una dalia!

Més un perfum vaig sentir

que 'm feu glalir,

la flor buscava;

y una viola 'm vi encisar,

la vaig trobar

sota una mata.
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i
Pobra dalia! tens primor,

més sens olor

que n' ets de falsa.

La violeta sempre humil,

no es tan gentil

més r ayre embauma.

Ninetes, fugiu d' orgull;

sols se recull

al cel la flayra.

Exa faula recordeu,

violes sigueu,

però may dalies.

Pere de Cots y Soldevila.

LA VIDA FÍSICA

Estranyarà segurament als constants llegidors d' aquest

Calendari lo veure enguany aquesta nova secció, però ja

que les corrents modernes del mon civilisat y'ls orígens de

la força y avenç dels paissos se deuen en molta part als

treballs fets durant una sèrie d' anys pera convèncer de la

necessitat de la educació física y per consegüent de tot

lo que porte directa ó indirectament al millorament de

la raça d' una nació, nos sembla que, donat I' estat de nos-

tra pàtria Catalunya, que marxa seguint sempre les petjades

d' Europa, y com à tal se preocupa, desde fà anys, del cul-

tiu de la educació dels muscles al cnscmps que de la inteli-

gencia, val la pena de que dongàtn una mirada pel cantó

de la vida física, y vejàm axis lo que s'ha íet fíns ara.

Essent la força individual lo que fà la total dels pobles

es conseqüència llógica que deuen dirigirse tots los esfor-

ços pera 'I millorament de la raça al indivíduu, pera obte-

nir axis lo resultat total Y ^no's desprèn de les més ru-

dimentàries nocions de la ensenyança que déu igualment

cultivarse 'I cos que la intcligencia? Axis com no's neix
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ab talent sinó que aquest es conseqüència de la instrucció

que rebem que 'ns desenrotlla '1 cervell feninos aptes pera

la Iluyta per la vida, de la meiexa manera devem cuydar

lo nostre cós pera^acumularhi prou energies físiques pera

soportar lo nosire treball y si d'aquests dos principis degués

suprimirsen un, sembla que fora llógich y natural que

abans que la inteligencia, se procurésenfortir lo cós; donchs

no hi ha cap aventatge en tenir una inteligencie molt des-

enrotllada si aquesta no està sostinguda pel fonament de

un cós fort.

Per axó les grans potencies tenen famos,es Universitats en

que al costat d' una ensenyança intelectual immillorabiede-

dican moltes hores diàries à la cultura física, lo meteix que

los colegis y tota classe d'associacions, donantse igual im-

portància que als certàmens literaris óartístichs, als concur-

sos gimnàstichs y de tota mena de sports los que no 's

desdenyan de presidir lo meteix Emperador d' Alemania,

ó 'I President de França.

Per axó afirmàm una vegada més que la educació física

junt ab la intelectual fà joventut foita, soldats infadigabies

y ciutadans valents disposats à defensar en qualsevol mo-
ment à la seva pàtria ab lo seu cervell, lo braç y '1 cor.

Catalunya, lo primer poble de Espanya, per son caràcter

especial ha sigut y es la regió que ha anat sempre al davant

de totes en lo que 's refereix à la pràctica de la educació

física.

Desde íà més de vint anys que "s fundà '1 primer Club

oàutich à Barcelona s' han anat practicant periòdicament

tots los sports à mida que s' han anat important alguns de

ells d' altres paissos. La gimnasia sostenint bon número de

centres à ella dedicats, la esgrima en tot temps, la bonica y
pràctica bicicleta. I' higiénich foot ball desde fà uns vuyt

ó nou anys, les carreres à peu, alpinisme desde moltíssim

temps, la hípica, lo tir, lo moderníssim automovilisme,

lo yachting, etc, etc, tots se practican diàriament en la

nostra ciutat que acull sempre ab afició la nova manifesta-
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ció d' exercici físich que compta desscguida ab lo seu nú-
mero de partidaris.

En aquests últims temps dona verdader gust contem-
plar 1' avenç cada dia més gros qne 's fa en aquest sentit.

Lo Congrés de gimnàstica inaugurat lo any passat en lo

nostre Saló de Cent, los concursos pràctichs en que hi acu-

dexen totes les autoritats y ab elles mitg Barcelona, lo gran

núfmero de Clups de foot-ball y ciclistes, sales d' armes y

associacions excursionistes senyalan una època altament

encoratjadora per à tots los qui treballem per à la implan-

tació dels exercicis del cos.

Sobretot durant los últims dos anys s' ha dat à Barcelona

un pas importantíssim en faver de la propaganda dels

sports organisantse festes públiques de tota mena, implan-

tant les carreres à peu y '1 foot-ball que per la condició de

ferse en locals al ayre lliure tant atrauen al públich y
aumentan lo número d' adeptes, facilitant la pràctica dels

exercicis nàutichs lo que ha proporcionat als seus Clubs

considerables reforços que 'I posan al cap dels altres spor-

tius de Barcelona, omplint los gimnasis, etc, etc.

La vida física en tot Catalunya y principalment à Bar-

celona, son cap y casal, està en lo período més brillant de

!a seva vida y si 'Is directors d' aquest moviment d' acort

ab los Presidents dels Clubs de sport no abandonan la lluy-

ta, d' aquí à poch temps tindrem en la nostra ciutat un

refiexe de lo que son les grans poblacions ingleses en que

s' hi practican tols los sports y s' hi fan contínuament inte-

ressants concursos en benefici dels seus ciutadans y pel be

de la seva pàtria, que 'Is ajuda à seguir lo verdader camí de

la regeneració.
J. Elías Juncosa.

(Corrcdissas.)

—No val céstich ni val consell à hom de mal cervell.

—Qui compra més del que pot, après s' ho ha de vendre tol.

—Ni casament sens tlors, ni mortuari sens plors.
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PLANYS
Rossinyol, mon rossinyol,

que axí 't planys entre '1 brancatge
per haver perdut, un jorn,

ton amor ab ta companya...
quan tu filas la cançó
que te arrenca la anyorança,
|com hi fiblan en mon fons,

boy punyintlo tes passades!

Rossinyol, mon rossinyol,

que axi 't planys entre '1 brancatge:

si perderes ton amor,
jo al fillet de la meva ànima,
qui m' aymava pobrissó.

més que à tú 1' enamorada...
Manel Dolcet y Lladó.

KELACIÒ DE LA MOKT Y MIRACLES DEL PRÍNCEP DE VIANA ^

Al primer dia de març any MCCCC Lxi. isque de presó

del castell de Morella lo molt alt exctllent e sant don K.ar-

les primogènit de Aragó e hereter propietari en lo regne de

Navarra, e entra en Barchinona lo jorn de sant Gregori

del dil any, al qual feren la major festa que may Barchi-

nona hagués feta, car del Spiíalet fins a Barcelona davant

fra menors estava tot ple de homens armats com si entras-

sen en batalla cor de sa e d'alia, e lo dit il•lustre senyor pas-

sava ab la gran cavalcada per mig, la qual li era exida a

Vilafranca de Penedès e a Terragona.

E lo jorn de Sant Johan fonch jurat per primogènit e

jura en la seu e feu cavj ller en Bnt. Sapila ciutadà antich,

e cavalca per la ciutat daqui avant ab la spasa devant.

E di.... a xxiij de setembre any dit passa desta vida faeni

gloriosa fi, axi com aquell qui ja eia tot sant e celestial,

car ja sabia la hora de la sua fi; es mostra clar, car stant

indisposi e quasi malalt, car havia hagudes cessions de

febre, j. nit don Johan Dixer e don Joan de Bellmunt e

(*) Es treta aquesta relació d'un llibre curiosslssim de memòries
de mossèn Antoni de Busquets, pabordre de la Seu de Mallorca.
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don Joan de Cardona, li meteren al cap que anas a passe-

jarse Hns a casa de mossèn Bnt. Sapila, qui tenia lo seu

lillet, qui era tal fi parat com lo príncep e molt graciós, e

era asso quasi a les x. hores de nit, que son assi en Ma-
llorques iij. hores de nit, e de fet devallant per la primera

scala lo senyor princep sespanla tot e stech j. stona que no

gosa anar avant, e los qui eren ab ell li dixeren senyor,

ques axo, e respos, no res. E devallant foren a j. altre scala

e per lo semblant lo dit senyor se torna spantar en tant

que quan foren davall al pati del palau lo dit senyor se

torna en alio mateix, de que don Johan Dixer li salta da-

vant ab la spasa treta dihent: senyor, e ques asso que axi

vos spantats; respos e dix: no res, mas prech vos quens en*

tornem. A fi ells sentornaren muntar, e ten prest quant fo

all lo dit senyor e mes en lo llit, c ten prest trames per-

mestre Carall, frare preycador confessor seu, e essent vin-

gut confessa; de que lo dit mestre Caralt dix en lo sermó

que feu de les sues obsequies que ell li havia lavos denun-

ciat que en les dites tres vegades que sespanta li aparegué

Jhu Xrist. crucificat, e per ell li fonch denunciada la ora

de la sua fi e molles altres coses les quals no ha volgudes

denunciar. Ell es partit daquest mon ab tota perfecció,

que may lo seu enteniment ses mudat, e ell maiex trames

embaxadors al Senyor Rey son pare suplicantlo que li per-

donas a ell e a tots los servidors, lo qual respos e:a con-

tent perdonar a ell però no als servidors. Ell mateix de-

mana tots los sagraments, responent à tots aquells e de-

manant lo crucifici e lo brando en les mans tenint tota la

hora finí hac retut lo spcrií. De la qual eosa fonch fet crue

e gntn dol per tota Barcelona ab terribles crits, perdent axi

lur senyor, sant e virtuós. E stant sobre lo lit una dona

que lenia lo coll peidut de porcellanes no havia haguda

oportunitat en vida de venirli davant dix. Pus noi he visj

en vida perquè goris yo crech ell me gorra en la sua mort,

e axi ella puja sobre lo llit e pres (a ma del dit senyor e

mes les al coll o ten tost fonch gorida. Sabuda la cosa vench

una donsclla coneguda per lot Barccion.í, qui lenia ja

ctma dos palms pus curta que laltra, ó besanili la ma la

cama se alarga eanadaqui avant be.— E. Aouiló.

1
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LA MANIFESTACIÓ D' ENGUANY

Aquest any podem consignar en lo nostre Calend?ri un

tet ó un conjunt de fets de vera trascendencia per» la cau-

sa de Catalunya.

Recordàm un article que ja fà alguns anys escrigué

Mossèn Coilell en La Veu del Montserrat, a ran d' un acte

imponent del Catalanisme militant en que, ab inspiració

patriòtica, expressava '1 temor de que '1 moviment de rei-

vindicació dels drets de la terra no fos altre coip sinó foch

de falles. Es que Mossèn Collell desitjava allavors que '1

foch de vida que 's manifestava de tant en tant en lo poble

català prengués ferm y més aviat que ostentarse en 1' ex-

terior de les capes socials, se sentís espetegar en lo més in-

tern, a sota de tot del nostre terrer.

Donchs, grat sia a Deu, lo temps es arribat: lo foch pa-

triótich està encès per tot y ja no hem de témer que 1' apa-

guen per més aygua y sorra que li tiren a sobre.

Aquexes reflexions ha pogut fer tot aquell qui s' haja fi-

xat en les festes populars que la ciutat de Barcelona ha rea-

lisat oscuüint la diada de la excelsa patrona que proclamà

lo gran rey En Jaume, Redemptora de catius.

Al govern de Madrid no li convenia que Catalunya par-

lés, y la amordaçà suspenent 1' exercici dels més preuats

drets que la Constitució garantisa als ciutadants del Estat

Espanyol; no volgué que 'I català pogués moures dins del

règim, diguemne de normalitat, y declarà 1' estat de siti en

permanència.

Però '1 poble ha parlat y s' ha mogut pur. Ha parlat y

s' ha mogut no per fer una manifestació de protesta de

poca ó molta ressonància, sixió pera sotraquejar de soca a

arrel la terra ab impuls magestuós, d' aquells que no poden
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contrapesarse ni ab mides de policia ni ab exèrcits victorio-

sos, quan menys ab administracions com la madrilenya y

ab forces com la del Estat espanyol.

Aquest fet no s' hauria produhit si aquí hi hagués una

autoritat viril; si 1' Estat espanyol fos un Estat de veies y

si aquí verament hi hagués Monarquia constitucional. No
volem entrar en discutir ab los polítichs de Madiid sobre

la conveniència d' haver plantejat lo problema de la vingu-

da del Rey à Barcelona, precisament després d' haver de-

clarat formalment que no 's vol resoldre de cap de les ma-
neres la qüestió catalana: ells se sabran perquè buscan lo

divorci definittu del poble català y "1 govern de Madrid.

Però es un fet incontestable que ab aplauso de tot Cata-

lunya, Barcelona no volgué adherirse a unes festes que

allà a la capital de la Monarquia s' havían conjuminat ab

uns quants anys d' antelació.

Aquesta negativa ja parlava prou alt; però no n' hi havia

prou pel desitg que sentia '1 poble català de ferse entendre

clarament; seguidament acordà Barcelona celebrar enguany

les festes de la Mercè, unintse en aquest acort los més di-

versos elements del Consistori Municipal: la Redemptora

de catius fou escullida per Missatgera de la contesta que 's

donava al govern més Lliberal que hem tingut.

Mes, encara no n' hi havia prou; era menester convidar

a tot Catalunya a pendre part a les festes. Y 'I poble de

Barcelona, tenint conciencia dels seus devers dintre de la

nostra nacionalitat, se posà en pes al costat del seu Cóncell,

decidit a trencar la consigna que li imposava \a superioritat.

Y encara se cregué que no n* hi havia prou; de per tot

arreu sortí la Bandera dels quatre pals pera que 's veges

ben bé que les festes no era pas Barcelona sola la que les

celebrava, sinó tot Catalunya; però no la Catalunya oficial

que conexen a Madrid, sinó tots los pobles que s' abrigan

baix la Bandera que passejà pel mar llatí victoriosa En

Pere '1 Gran.
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Aquesta manifestació espontània no hauria estat res si

la autoritat fos verdadera autoritat; en una paraula, si al

fort, si ai poderós govern central no li hagués passat pel

magí sofocar aquel conato de rebelión separatista.

Es precís conéxer lo caràcter del poble barceloní, molt

seri, molt formal, però al meteix temps molt amich de la

broma y del carnestoltes. Aquí s' ha de procurar sempre

més aviat no caure en ridícol que no pas afermar ab la for-

ça son prestigi, perquè '1 carnestoltes es tant més aplaudit

quant més alt y gros se presenta.

Y heusaquí la gran significació que per nosaltres tenen

les festes de la Mercè celebrades enguany: desde I fons de

les capes socials n' han sortit alenades de foch patriótich

que ni sisquera sospitavam los qui ab més anhel seguim

la campanya de reivindicació de la personalitat Catalana.

Desde ara ja podem ilir al govern de Madrid que 'ns faça

la mercè de no destaparli la boca al poble català, que no '1

trega del estat escepcional en que '1 fà viure, perquè aquest

règim escepcional que tant esparvera als polítichs parla-

mentaris més ó menys honesiamet adherits a la Monarquia,

ni 'ns esparvera, ni'ns preocupa, al contrari; lo foch es

prou gros perquè aquesta capa de material inert ab que se

r abriga, lo faça pendre més ferm y resseguir los punts més

amagats y pregons de la Pàtria catalana.

Sinó temessem que encara hi hagués a Catalunya algun

rezelós de bona fé, fins promouríam una manifestació pa-

cífica recullint fiímes pera suplicar al Rey que no 'ns la

torne la Constitució que 'Is seus concellers nos han presa,

perquè la propaganda de nostra causa se fà molt millor ab

actes com lo de les festes de la .Mercè a Barcelona que no

pas ab manifestacions superficials que no passan de ser

fochs de falles.

Sebastià Farnés.
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1 Dij. \^ La CiRCDHCistó DEL SENTOR, saot Concordi, m.; se V. a

Besalú, sta. Eufrosina, y sts. Mari y Odiló, abats. (I. P.)

2 Div. Sant Blidulf, ab., fill de Tarragona, y-sant Macari, ab.

3 Dis. Sant Daniel, m.; se v. a Barcelona, y santa Genoveva, v

4 Diu. Sant Tito, b. y c. y santa Dafrosa, na.

5 Dill. Sants Telesforo, p. y m. y Flamidià, m.; se v. a Cuxó.

6 Dini. >í( La Adoració dels Sants Reys; se v. a Barcelona. (I. P.)

7 Dina. Sant Ramon de Penyafort, c, fill de Barcelona.

8 Dij. Sants Apolinar, b. Eladi, m., Llucià, pvre. y Maximià, m.
9 Div. Sant Marcelí, b. y santes Marciana y Basilissa, v. y mrs.

10 Dis. Sant Pere Urcéolo, Duch de Venècia; se v. a Cuxà.

11 Diu. Sant Higini, papa, santa Honorata, v.,y st. Salvi, b.

12 Dill. Sant Nazari, c; se v. a Cuxà, y sant Victorià, c.

13 Dina Sant Lleonci, b , santa Glafira, v. y st. Gumersindo, m.
14 Dim. Sant Ephis, m.. fill de Càller, y sant Hilari, b.

15 Dij. Sant Pau, primer hermità y sant Maure, abat.

16 Div Sant Honorat, b. de Arles; se v. a Barcelona y Perpinyà

17 Dis. Sant Anton Abat y sant Sulpici, b. y c; se v. a Conflent.

18 Diu. Lo Dolcisstm Nom de Jesús y La Càt. de St. Pere en Boma
19 Dill. Sant Canut, rey, in. y stes. Pia y Germana, mrs.

20 Dim. Sant Sebastià, m., patró de Barcelona y Mallorca.

21 Dim. Sants Fruytós, b., Auguri y Eulogi, diaques m., fills de

Tarragona, y santa Agnès, v. y m., se v. a Manresa.

22 Dij. Sants Vicens, m., patró de Valencià, Vicens Oronci y
Victorab sa mare Aquilina y son marit; se v. a Girona.

23 Div. Sant Ildefons, arq. y st Joan Almoyner, c; se v a Vich.

24 Dis. St Plàcit, m.; se v. à Cambrils, st Timotheu b. y m.; se v.

a Vilassar, y lo B. Nicolau Factor, c, fill de Valencià.

25 Diu. La Sagrada Família, la Conversió de Sant Pau, ap. y la

del B. Ramon Llull.

26 Dill. Santa Paula, v. y sant Policarpo, b. y m.

27 Dina. Sant Mer, abat de Banyoles, st. Teodosi, b. de Barcelo-

na, y st. Joan Crysóstom, b.

28 Dim. Sant Tirs, m.; se v. à Banyoles, sant Carlemany, se v. a

Aquisgran y à Provonçíí y st. Flavià m., se v. a Verdú.

29 Dij. Sant Franci.ico de Sales, b. y sta. Severa, v. y m.

80 Div. Santa Martina, v. y m., y santa Marcela, viuda.

81 Dis. Sant Pere Nolasch, c; se v. a Barcelona, y lo B. Bernat

de Travesseres m ; .se v. a In Seu de Urgell.
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FEBRER
MALGRAT DEL FEBRER, FLOREIX l' AMETLLER

1 Diu. Saot Ignasi, b., y sant Feiicià, m., se v. a Mataró.

2 Dill.
>J<

La Purificació d» Nostra Senyora, y Ntra. Sra. de la

Bonanova. (I. I'.)

3 Dim. Sant Blay, b. y m.; se v. a Barcelona, y sant Oscar, b.

4 Dina. Sant Andreu Corsino, b., y Sant Rembert. b.

5 Dij. Santa Calamanda. v. y m., filla de Calaf, santa Àgata, v.

y m.; se v. a Barcelona, y 'Is sants Màrtyrs del Japó.

6 Div. Lo Sant Mysteri de Cervera, sant Amant, b.; se v. a Per'

pinya, y santa Dorotea, v., se v. a Barcelona.

7 Dis. Sant Romualt, ab., se v. a Cuxà, y sant Ricart, rey.

8 Diu. de Septogesma. St. Joan de Mata. f., se v. a Falcó. (I. P.)

9 Dill. Sta. .\polonia, v. y m.; se v. a Barcelona, y Sant Nebridi

b. de Tarrassa.

10 Dim. Santa Escolàstica, v., patrona de Vich y santa Sotera,

m. se V. a Palamós.

11 Dim. Los Set Sirvents de Maria, f. y sant Jonàs, monjo.

12 Dij. Santa Euiaria, v. y m., filla y patrona de Barcelona.

13 Div. Sant Benigne, m. y santa Catarina de Rizzis, v.

14 Dis. Sant Valentí, b. y m.; se v. a Navarcles; sant Valentí,

Pvre. m.: se v. a Ribas, y sants Vidal, Zenón, y Feli-

cula, mrs.; se v. a Serrateix.

15 Diu. de Sexagesma. St. Faustí, Pvre. y sta. Jovila, mrs. (L P)
16 Dill. Sant Honéssim, m. y sant Honest, b.

17 Dim. Sant Policroni, b. y sant Rómul, m.

18 Dim. Sant Simeó, b. y m. Apòstol de Provença.

19 Dij. Ntra. Sra. del Campanar, y sant Conraf. c.

20 Div. Lo B. Maurici Proeta, fill de Torroella de Montgrí, se

V. a Castelló de Ampuries.

21 Dis. La Miraculosa Llum de Manresa. Santa Irene, v., y Sant

Ascani, arq. de Tarragona.

22 Diu. de Cincogesma. La Càtedra de sant Pere en Antioquia.

—

Témpore >
.

—

Ordres.

23 Dill. Sant Pere Damià, b. y santa Margarida de Cortona.

24 Dim. Sant Macià ó Matfas. ap. y santa Primitiva.

25 Dim. de Cendra St. Cessari, b. y st. Avertà, c. Dejuni ab abs-

tinència de carn.

26 Dij. Ntra. Sra. de Guadalupe de Méxich, y Sia. Miircela.

27 Div. Sant Nestor. b. y sant Baldomer. c. Abst.de carn.

28 Dis. St. Macari y Comp. mrs. y st. Romà. abat —A'st. de carn



MARÇ
QUAN PEL Març trona, la ametlla es bona

1 Diu. / de Quaresma. Sant Rossendo, b., y l'Angel de la Guarda
de Tortosa.

2Dill. Satit Simplici, papa, fill de Barcelona.

3 Dim. Sants Medi, pagès; se v al Vallés, y sants Hermenter

y Celdoni, mrs.; se v. a Cardona

4 Dim. Sts Agalodor, b. de Tarragona y Eteri, b. de Barcelona-

5 Dij Sant Geràssim, anacoreta, y lò B. Nicolau Factor.

6 Div. Sant Olcguer, b. de Barcelona.

—

Abst. de carn.

7 Dis. Sant Tomàs de Aquino, doctor.

—

Témpores.—Ordres.

8 Diu. II de Quaresma. Sant Teófil, m. y sant Joan de Deu, f.

9 Dill. Sant l*acià, b . fill de Barcelona.

10 Dim. Sant Melitó y 39 companys màrtyrs.

11 Dim. Sant Constantí, c y santa Aurea, v.

12 Dij. Sant Gregori, p. y dr. y sant Mamilià y companys mrs.

13 Div. San Weldrach, ab., y sant Rodericti, m.

—

Abst. de carn

14 Dis. Santa Florentina, v. ysta. Matilde, reyna.

15 Diu. /// de Quaresma. Sta. Madrona, V. y m., filla y patrona

de Barcelona, y sant Ramon Serra, ab. de Fitero, f.

16 Dill. Sant Heribert, arq., y'sant Julià, m.

17 Dim. Sant Patrici, b. apòstol de Irlanda.

18 Dim. Sants Gabriel arc, Feliu, diaca; se v. a Girona y lo B. Sal-

vador de Horta, fill de Santa Coloma de Farnés.

19 Dij. >í< Sant Joseph, espòs de Ntra. Sra., Patró de la Església.

20 Div. St. Benet, m.de Cerdenya;se va Martorell. Abst.' ecarn.

21 Dis. Les Dolors de N.* Sra. y St. Benet, ab. y f.

22 Diu. IV de Quaresma. St. Pau, b.deNarbona;se v.a Anglesola.

23 Dill. Sts. Domici, Pelagia y Teodora, (ills de Tarragona, y lo

B. Joseph Oriol, fill de Barcelona.

24 Dim. Sant Agapit, b. y m., y sant Ròmul, m.

25 Dim. >í< La Anunciació de Ntra. Sra. y sant Dimas lo bon

lladre y la Mare del Deu del Clior, se v. a Barcelona.

26 Dij. Sants CAstulo y Teodosi, mrs.

27 Div. Sant Filelo, santa Leda, sos fills Macedoni y Teoprepida.

Amfiloqui y Cronidas, mrs.; de Barcelona, y sant

Forlunal, noy m.; se v. a Abrera.

—

Abst. de carn.

28 Dis. St. .'iist 111, p y st. Timoteu, m.—Ordres.

29 Diu. de Passió. Lo S^nt Dnple de Iborra. Sant Eu.<itasi, ab.

SO Dill. Sant Joan CIfmach, ab.

81 Dim. Santa Balbina, v. y m., y sant Amadeu, Duch.



ABRIL
AL ABRIL, LO BLAT FIL A FIL; AL MAIG, PUJA COM UN FAIG

1 Dim. Santa Teodora; se v. a Gracia, la Invenció de sants Llú-

cia y Marcià a Vich. y sant Venanci, b. y m.

2 Dij. Sant Francisco de Paula. f. y santa Maria Egipciaca

3 Div. Sant Benet de Palerm, c y st. Ricart, b.—.-lòsí. de carn.

4 Dis. Sant Víctor, bisbe de Barcelona, y santlsidor, arq.

5 Diu. de Rams. Sant Vicens Ferrer, c. patró de Valencià, santa^

Emilia, V. y santa Irene, m.

6Dill. Sant Celestí, papa y sant Cels, bisbe.

7 Dim. Sant Epifani, b. y m., y sant Ciríach, m.

8 Dim. Sant Joan de Organyà, fill de Bellca\re, y abat de Bell-

puig de les Avellanes, Sant Albert, c. y sant Dionís, b.

9 Dijous Sant. Sta. Maria Cleofé y sta. Cassilda, v. Abst. de carn.

10 Divendres Sant. Santa Celeriana, v. y m., filla de Vich y

sant Ezequiel, prof.

—

Abst. dttarn.

11 Dissaple Sant Sant Lleó Magne. \>.—Abst. de carn.

12 Diu. Pasqua de Resurrecció. Sis. Verona y Zenón, mrs. fills de

Tarragona.

13 Dill. Sant Hermenegildo, m. en Tarragona, y sant Justí, m.; se

V. a Sant Quintí de Mediona.

14 Dim. Sant Felicià, m.; se v. a Barcelona, y sant Telra, c.

15 Dim. Santes Basilissa y Anastasia, mrs.

16 Dij. Sant Toribi, b. y sant Llambert, pagès de Çaragoça.

17 Div. Sant Anicet, p. y m. y sant Robert, abat.

18 Dis. Sant Eleuteri, b. y santa Antía, m.

19 Diu. deQuasim.° St. Vicens de Cobiliure, m. y st. Crecenci, c.

20 Dill. Sants Víctor. Zotico, Zenc, Acindi. Siberi, Cristòfol, Theo

y lo nen Antoni, mrs. de Olot.

21 Dim. Sant Anselm, b. y d. y sant Silvi, m.

22 Dim. Sants Sotero y Cayo, p. y m. y sant Apeles.

23 Dij Sam JuRDi, m., patró de Catalunya, y sant Jordi, b. y

c. de Cerdenya.

24 Div. Sant Daniel, m. se v. a Girona, y St. Fidel, caputxí.

25 Dis. Sant March, evangelista. Lletanies majors. (]. P.)

26 Diu. Ntra. Sra. de Montserrat, patrona de Catalunya.

27 Dill. La Divina Pastora y Sant Pere Armengol, fill de Guardia

de Prats.

28 Dim. Sant Prudenci, b. y c. y sant Vidal, m.

29 Dim. La inv. del cos de st. Cugat, m. en lo Vallés, y st. Pere, m.

30 Dij. Sant Eutropi. b. de Cerdenya, y sta. Catarinade Sena c.
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MAIG

ABRIL PLUJÓS Y MAIG VENTÓS, FAS L' ANY RICH V PROFITÓS

1 Div. Sants Felip y Jaume, ap., y íeginior. rey.

2 Dis. Sts. Ambrós y Simplici; se v. a st. Joan de les Abadesses.

3 Diu. Patrocini de Sant Joseph y la Invenció de la Santa Creu.

4 Dill. Santa Mònica, vda., y sant Floria, m.

5 Dim. La Conversió de sant Agustí, y sant l'io V, p.

6 Dim. Sant Joan Ante-Portam-Lalinam, y st. Joan Biclarense.

7 Dij. Sant Just, ni. de Catalunya, y st. Sist, m., fill de Celrà,

8 Div. La Aparició de sant Miquel Arcàngel.

9 Dis. Sant Gregori Naciancé, b. y santa Nona, sa mare.

10 Diu. Sant Antoni, arq. y santa Beatriu, v.

11 Dill. Sant Eudalt, m.; se v. a Ripoll; sant Anastasi, fill de

Lleyda y 73 companys; se v. a Badalona, santa Seve-

rina, m.; se v. a'Sabadell, y sant Ponç, m.

12 Dim. Sant Pancràs ó Brancat, m.; se v. a Barcelona y Rosselló.

13 Dim. Les Santes Kspines de la Corona de Jesús, sant Pere Re-

galat, c, y sant Mus, pvre. y m.
14 Dij. Ntra. Sra. del Alba; se v. a Tàrrega, y santes Justa, Jus-

tina y Henedina, mrs. de Cerdenya.

15 Div Sant Isidor, m
, y sant Isidro llaurador.

16 Dis. Sants Just, Faustf y Tranquili, mrs., se v. a Montserrat.

17 Diu. Sant Pa.squal Bailón, y santTorpetes, m.

18 Dill. Trasl. del Braç de "santa Tecla m., y st Fèlix de Cantali-

ci, c.

—

Lletanies —Abst. de carn. (L P.)

19 Dim. Bts. Joan de Cetinay PeredeDuenyas.

—

Lletanies (L P.)

20 Dim. Sant Baldiri, m. deKimes -Lletanies.-Abst. de carn. (L P-)

21 Dij. »í< La Ascensió DEL Senyor, st Timoteu,m ysta.AgIae,v.

22 Div. Santa Julià, m. de Córcega, y sta. Quitcria. v. y m.

23 Dis La .\parició de sant Jaume, ap., st. Desideri, m , se v. a

Mataró, y sant Vicens, m.

24 Diu. Beat Ponç de Planella, m.. fill de Moya.

25 Dill. Sant Gregori, p. y Sta. Magdalena de Pazzis.

26 Dim. Sant Felip Neri, f. y sant Agustí, ap. de Inglaterra.

27 Dim. Sant Joan, p. y m. y lo Venerable Beda. Pvre.

28 Dij. Saut Just, b. d' Urgell y sant Just, c , till de Vich.

29 Div. Sants Vot y Felip, mrs., y sta. Teodosia, m.

30 Dis. Sants Gabl, Crispul y Creceiicia, mrs de (lordenya, y
Sant Fernando, rey de Castella.— /Vj. ab abs. (L P.)

31 Diu. Pasqi'a de Pentecostes. Ntra. Sra. del Anior Ucrmós, sani

Ponç, b. 300 rompnuve ?nr>; v ^tn PoIimiuII > v ii p)
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JUNY

LO JUST FRET, MATA l' ESPLET

4 Dill. Sant Inyigo. ab. y sant Simeójo menor, monjo. (I. P.)

2 Dim. Sant Erasme, b. y m., y sants Pere y Marcelí. (1. P.)

3 Dim. Sia. Clotilde. reyna. lo Bt. Joan Gran. T,mp. Dej. (1. P.)

4 Dij. Sant Franc'sco Caracciolo. f. y santa Saturnina, v. y m.

5 Div. Sant Bonifaci, b., y sant Doroteu.— Tèmp. Dej. Ordres.

6 Dis. Santa Càndia, vda. se v. a Gualbes, y st. Norbert. b. y f.

7 Diu. La Santíssima Trinitat, Sant Sibinià, m., santa Genívera

V. y m y sant Pau, b.

8 Dill. Sants Germà, Just, Pault y Scisi, mrs.. fills de La Pera; se

V. a Girona, sant Medard. b., y sant Salustià, c.

9 Dim. «ants Prim y Felicià. mrs., y santa Pelagia. v. y m.

10 Dim. Sania Oliva, v. y m.; se v. a Olesa, y santa Margarida.

41 Dij. ^ Corpus Christi. Sant Bernabé, ap. y Sts. Feliu y For-

tunat. mrs.

12 Div. Sant Onofre, hermilà, y sant Joan de Sahagún, c.

13 Dis. Sant Antoni de Padua. c, St. Evidi, m. y sant Patró. c.

14 Diu Sant Basili, b., santa Digna. v. y m., y sant Elisseu, prof.

15 Dill. Sants .Modest, Vito y Crescencia, mrs.

16 Dim. Sts. Quirse y Julita. fill y mare, mrs., santa Lutgarda, v.

y sant Guillem, c, se v a Llivia.

17 Dim Santa Teresa, reyna, y sants Manel, Sàbel e Ismael, mrs.

18 Dij. Sants Teódui, Lleonci, Joseph y Maria, mrs. de sant

Cugat del Vallés y santa Marina, v ; se v. a Barcelona.

19 Div. Lo Sagrvt Cor de Jesüs. Sants Gervasi y Protasi, mrs. y
santa Juliana, v.

20 Dis. St. Silveri, p. y m., sta. Idaberga, v. y sta. Florentina, m.

21 Diu. Sant Palladi, arq. y c; se v. a Camprodon, sant Lluís

de Gonçaga, c. y st. Guillem, ab., se v. a Llivia.

22 Dill. Sant Paulí de Noia, b. y c, y santa Consorcia, v.

23 Dim. Sant Simeó Stilita, y sants Joan y Feliu, Pvres. mrs.

H Dim. La Sativital desant Joan fiía., patró de Perpinyà, y de

molts pobles de Catalunya y st.Fost. m, se v.a Sarrià.

25 Dij. Sant Adalbert, c. y'santa Febronia, v.

26 Div. Sants Joan y Pau, mrs.; se v. a Barcelona, sant Salvi,

b. y m.: molt venerat a Catalunya, y sant Virgili.

27 Dis. Sant Ladislau. rey, y sant Benvingut, c.

28 Diu. Sants Lleó y Pau, papes.

—

Dejuni ab abstinència de carn.

29 Dill. »i< Sant Pere y Sajct Paü, apòstols, y sant Marcel, m.

30 Dim. Lo martyrí del B. Ramon Lluli, y sant Marsal, b»
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JULIOL
AYGUA DE JULIOL ENCÉN LO SOL

1 Dim. Santa Elionor de Provença, y sant Galó, b.

2 Dij. La Visitació de Ntra. Sra. y sts. Procés y Martinià. mrs.

3 Div. Sant Trifó y Sant Jacinto y comp. mrs.

4 Dis. B Gaspar de Bono, fill de Valencià y sant LaureS, b.

5 Di". La Preciosíssima Sanch 'de N. S. Jesucrist, y Sant Mi-

quel dels Sants. c. fill de Vich.—Dejuni. (L P.)

6 Dill. «>nnt Isaías, prof , sant Goar. c, y sant Rómul, b.

7 Dim. Sant Ot, b., fill de la Seu d' Urgell, y sant Pelegrí, m.

8 Dim. Santa Isabel de Portugal, filla de Barcelona, B. Pere

Cendra, c. y les Santes Relíquies de la Seu de Tortosa.

9 Dij. Lo B. Pere Centurió, c, fill de Barcelona, y st. Zenón, m.

10 Div. Sant Cristòfol, m., santa Amàlia v., y sant Genaro, m.

11 Dis. Sant Pío, p. y m. y sants Januari y Abundi, Pvres.

12 Diu. Lo Sant Crist del Hospital de Vich, SI. Joan Gualbert, ab.

y la segona Tra-lació del cos de sta. Eulària.

13 Dill. La Traslació dels Sis. Cossos dels mrs. Sts. Gaudenci, Be-

net, Teodor, Felicitas, Clemència y Columna, a Valls.

14 Dim La Ded. de la Seu de Tarragona, st. Bonaventura, card.

y st. Just, m.; se v. a Tàrrega, y St. Enricli, se v. a

Perpinyà.

15 Dim. St. CamilodeLelis, y st. Antlogo, metge, m de Cerdeoya.

16 Dij. Ntra. Sra. del Carme y lo Triomf de la Santa Creu.

17 Div. Sant Hou, m. de Celrà, sant Coralt, m. y sant .\leix, c.

Í8 Dis. St. Frederich, b. y m.y sta. Sinforosa ab sos set fills. mrs.

19 Diu. Sant Pere de la Cadireta, fill de Moya y la entrega de

les claus de la ciutat de Barcelona a la Purissima.

20 Dill. Sant Elfas. prof., y sant Geroni Emilià, f.

21 Dim. Santa Pràxedes, v.. patrona de Palma de Mallorca.

22 Dim. Santa Maria Magdalena, penitenta. apòstol de Provenia.

23 Dij SantLlibori. b.. sta. Krundina, v. y sant Cassià, f.

24 Div. Santes Cristina, Niceta y Aquilina, vgs. y mrs. Dejuni.

25 Dis. >í< Sant Jailve. apòstol de Catalunya y sani Cugat, m.

26 Diu. Santa Agna, mare de Ntra. Sra.

27 Dill. Santes Juliana y Seroproniana, v. y m., filles de Mataró.

28 Dim. B. Lluís Exarcli, c, fill do Barcelona y la Bla. Caterina

Tomàs, filla de Valldemossa, (Mallorca.)

29 Dim, Sia. Marta, v , venerada a Provença, y sia. Serafina. m.

30 Dij. Sts. Abdón y Sennen, mrs., se v. a Arles y a Barcelona.

.SI F>iv. Sítnt I'mukí !•> I i.víilií f V sts KorliiM.il \ Vii•loiiii. iurs
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AGOST
AYGUA d' agost FA MEL Y MOST

1 Dis. Sant Pere Ad-vincila, sant Lluci, b.. fill de Barcelona y
sant Feliu africà, m ; se v. a Girona.

2 Diu. N.' S." dels Àngels, y st. Alfons M. de Ligori. b.—Jubileu.

3 Dill. La Invenció del cos de Sant Esteve, protomàrtyr.

4 Dim. Sant Domingo de 'Guzmàn, f. y st. Pio, m., se v. a Santa

Coloma de Farnés

5 Dim. Ntra. Sra. de les Neus y sta Afra, m.; se venera a Girona.

6 Dij. La Transfiguració de Jesús, vulgo sant Salvador. Sants

Just y Pastor y sant Urbici, b. y m.; se v. a Serrateix.

7 Div. La Traslació de sant Sever. b. y m, y sant Gayetà, f.

8 Dis. Sant Ciriach y comps. mrs. y sant Miró. b.

9 Diu. Sant Romà, m.; se v. a^Vich y santa Eunomia, m.

10 Dill. Sant Llorenç, diaca y m. y santa Agatónica. mi.

11 Dim. St. Marcelí, p. st. Hilnri; se v. a Arles, y sta. Filomena v.

12 Dim. Sant Dionís y santes Hilaria, Digna, Eupomia y Eutropia,

mrs. de Girona, y santa Clara, fund.

13 Dij. Sant Cassià, b., sant Hipòlit, m., y santa Concòrdia, m.
14 Div. St. Aeci. b. de Barcelona y st. Eusebi, m. Dejuni ab abst.

15 Dis. >í< La ASsrMPTA, y santa Colagia, v.. filla de Barcelona.

16 Diu. Sant Roch, c, fill de Montpeller, lo B. Joan de Sta. Marta,

fill de Prades, y sant Jacinto, c . y santa Serena, emp.
17 Dill. St. Joaquim, pare de Ntra. Sra.. Sts. Lliberal, y Mamet.
18 Dim Sant Agapit, m.; se v. a Vich," y santa Elena, emperatriu.

19 Dim. Sts. Magí, a\.. fill de Tarragona, Mariano, herm. y Lluís b.

20 Dij. St. Bernat, ab. y sts. Luxori y comp.' mrs. de Cerdenya.
21 Div. Sants Bono y Maximià, mrs., fills de Blanes

22 Dis. Sant Bernat d' Alcira y ses germanes Gracia y Maria
23 Diu. Lo Puríssim Cor de Maria, y Sant Felip Benlci. c.

24 Dill. Sant Bartomeu, apòstol.

25 Dim. Sant Lluís rey de França, y sant Genis, m.
26 Dim. Sant Ireneu, m.; sev. a Sampedor y sants Constanci.

Vicens, mrs ; se va Olot, y santCeferí, p. y m.
27 Dij. Sant Joseph de Calassanz, y sant Lley, b. c. de Lleyda.
28 Div. Sant Agustí, b y d. y sant Julié, m., patró de Vallfogona.
29 Dis. La Degollaciò de sant Joan Bta. y sanla Sabina vda. y m.
30 Diu. Ntra. Sra. de la Consolació. La '.Traslació dels cossos

sants en Manresa, santa Rosa de Lima. v.; sé v. a Lla-

francli, y st. Feiiu,' pvre. y m.. se v. a Vilafranca.
31 Dill. Sant ílamón Nonat,c, fill de Portell, y st. Pròsper, m.
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SETEMBRE
AL SETEMBRE LO ÜAL TEMPS ES DE TEMBRE

1 Dim Sant Gil, ab., sant Arthur d' Irlanda, y sant Llop, b.

2 Dim. Sant AntoH. m. y sant Esteve, rey.

3 Dij. Sts. Nonici, b. de Girona y Plàcit, m., se v. a Granollers.

4 Div. Santa Rosalia de Palerm, v. y santa Càndida, v.

5 Dis. Sant Llorenç Justinià, b. y santa Obdulia, v.

6 Diu. Ntra. Sra. de la CinUí, Sant Faust, m. y sant Eugeni, m.

7 Dill. Lo B. Mateu de Agrigento, c , fill de pares catalans.

8 Dim. ^ Lo Naxement de Ntra. Sra. y lo B. Domingo Castellet,

fill d' Esparraguera.

9 Dim. Sant Pere Claver, c, fill de Verdú, y sant Gregori, m.

10 Dij. Lo B. Jdcinto Orfanell, m., fill de Pares vigatans.

11 Div. Sant Emilià, b., fill de Llivia, y sts. Protó y Jacinto, mrs.

12 Dis. Lo B. Miró,Ic. de Tagamanent y sts. Lleonci y Teódul mrs.

13 Diu. Lo Dolç Nom de Maria, Sant Amat, ab., fill de Tarrago-

na, y '1 sant Mysteri de St. Joan de les Abadesses.

14 Dill. La Exaltació de la Santa Creu, y sant General, m.

15 Dim. Sant Vicens y santa Clara, mrs.; se v. a Llissó de Vall.

16 Dim Sant Corneli, p , y sant Cebrià, m.

—

Témpores. Dejuni.

17 Dij. Sant Llambert, b. y m ; se v. a Lledó, y la Impressió de

les Hagués de sant Francesch.

18 Div. Sant Ferriol, m., se v. a Besalú, y sant Tomés de Vila-

nova, b. — Témpores. —Dejuni.

19 Dis. Sant Genaro, b. y santa Constància, m.— Témpores. Or-

dres. Dejuni. (L P.)

20 Diu. Ntra. Senyora dels Dolors. Sant Eustaqui y comps. mrs.

21 Dill. Sant Mateu, ap. y evang.

22 Dim. Sant Maurici, se v. a Manresa y st. Crescent, m., se v. a

Tortosa.

23 Dim. Santa Tecla, protomàrtyr, patrona de Tarragona.

24 Dij. Ntra. Sra. de la Mercé, patrona de Barcelona, y lo

B. Dalmau Monner. c fill de Santa Coloma de Farnés.

35 Div. Santa Maria de Cervelló, fund., filla de Barcelona y sani

Fost, fill d' Alguayre.

26 Dis. St. Cebrià, m., y sta. Justina, v. y m.; se v. a St. Quinti.

27 Diu. Sant Cosme y sant Damià, metges, mrs., y sant \dolf, m.

28 Dill. Sant Wenceslau, m. y lo B. Simó de Roxas, c.

29 Dim. La Dedicació de sant Miquel Arcàngel.

30 Dim. Sant üeroni, doctor y í., y santa Sofia, vda.
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OCTUBRE

QUAX l' octubre es arribat, sembra lo segle, l' ordi y lo blat

1 Dij. Lo Sant Àngel Custodi, y sant Remigi, b. y c.

2 Div. L' Àngel de la Guarda de Barcelona y lo B. Berenguer

de Peralta; se v. a Lleyda, y sant Llogari, b. y c.

3 Dis. Sant Candi, m. y lo B. Joan Macias, fill de Canet de Mar.

4 Diu. Ntra. Sra. del Roser, St. Francesch, f. y St. Tirs y 5 com-

panys mrs., se v. a Barcelona.

5 Dill. Sant Froylà, b. y sant Plàcit. no.

6 Dim Sts. Màrtyrs de la Llegió Tebea, se v. a Barcelona; sants

Emili y Julià, mrs.; sta. Faustina, ra. y st. Bruno, f.

7 Dim. Sant August, c. y sant March, papa.

8 Dij. Sta, Reparada, v. y m.; se v. a Bagur, y sta. Brígida, vda.

9 Div. Sant Dionis Areopagita y comp. mrs. d' Arles.

10 Dis. St. Sabí, c, fill de Barcelona, st. Gereó y 318 màrtyrs.

se V. a Barcelona, y st. Lluís Bertran, fill de Valencià.

11 Diy. Ntra. Sra. del Remey, St. Plàcit, m., y st. Genis, soldat.

12 Dill. Ntra jSra. del Pilar y st. Rarimi, arq. y m.

13 Dim. Sant Eduart. rey, y sant Grau, abat.

14 Dim. Sant Calixle, p. y m. y santa Fortunada, v. y m.

15 Dij !=anta Teresa de Jesús, v. y fundadora.

16 Div. Sant Gaiderich, pagès: se v. al Rosselló y a Barcelona.

17 Dis. Santa Eduvigis, vda., y la.Bta. Margarida Alacoque, v.

18 Diu. Sant Lluch, evangelista v santa Trifona. emperatriu.

19 Dill. Sant Pere de Alcàntara, y sant Varo, soldat, m.

20 Dim. Sants Joan Cauci, c, Aureli, m., y santa Irene, v. y m.

21 Dim. Stes. Ursula y 11 mil verges mrs.: cinch se v. a Barcelona.

22 Dij. Sant Bacari, b. de Vich. y sant Teodor, noy, m.

23 Div. Sant Pere Pascual, fill de Valencià, la primera Traslació

del Cos de santa Eulària, sants Víctor, Pacífich, Justa

y Clara, mrs.; se v. a Manlleu.

24 Dis. Sant Rafel arcàngel, sant Bernat Calvo. b. de Vich, fill

de Reus. y sant Martirià, b. patró de Banyoles.

25 Diu. Sants Crispí y Crispinià, mrs., y sta. Daria. m.

26 Dill. Sts. Llucià y Marcià, mrs., fills de Vich, y Evarist, p.y m .

27 Dim. Sant Florenci, m. y santes Sabina y Eugènia, mrs.: se v.

a Àger.

28 Dim. Sant Simó y sant Judas Tadeu, apòstols.

29 Dij. Sant Narcís, b. fill y patró de Girona.

30 Div. Sants Claudi. Luperci y Victori, mrs.

31 Dis. Sant Quintí, m. y la Dedicació de la Seu de Lleyda. Dejuni.



NOVEMBRE
LOS MORTS PASSATS, GRANS ESTOTJATS

1 Diu. Diada de Tols los Sants, y st. Benigne, pvre.

2 Dill. La Commemoració dels fidels difunts, y Santa Eusta-

quia, V. y m.— Jubileu.

3 Dim. Sant Ermengol, fill y b. de Urgell, y los Innombrables

màrtyrs de Çaragoça.

4 Dim. Sant Carles Borromeu, arq. y c. y santa Modesta, v.

5 Dij. Sant Zacarías, profeta, y santa Isabel, pares de sant

Joan Baptista.

6 Div. Sant Sever, b. fill de Barcelona, m. y 4 Sacerdots rars.

7 Dis. Sant Ernest, ab. y sant Fortià, m.; se v. a Torelló.

8 Diu. Lo Patrocini de Ntra. Sra. y los 4 Sts. Màrtyrs Coronats.

9 Dill. La Dedicació de li Basílica del Salvador a Roma, y lo

Sant Crist de Balaguer.

10 Dim. Sant Andreu Aveli, c. y santa Trifosa, v.

11 Dim. Lo B.Jofre de Blanes, c; se v. a Barcelona, y st. Martí, b.

12 Dij. Sant Benet, m.. se v. a Barcelona, y sant Martí, p. y m.

13 Div. Sant Estanislau de Koslka, c, y sant Uomebó, c.

14 Dis. Sant Scrapi, m.; se v. a Barcelona, y sant Ruf, b.

15 Diu. Sant Leopold, emperador, y sant Feliu, b. y m.

16 Dill. Sants Rufí, Elpidi y companys mrs., y sant Eugeni, ra.

17 Dim. Sant Iscle y santa Victoria, germans, mrs.; se v. a Breda,

santa Gertrudis, v., y sant Gregori Taumaturcb, b.

18 Dim La Dedicació de la Seu de Barcelona y st. Bdrulas, noy nu
19 Dij. Santa Isabel, regina de Hungría, y santOümpi, b. y c. de

Barcelona.

20 Div. Sant Feliu de Valois, f., y sani Octavi, m.

21 Dis. La Presentació de Ntra. Sra., y lo B. Romeu de Llívia.

22 Diu. Sania Cecília v. y m., sants Maure, March y Ksleve, mrs.

23 Dill. Sant Climent, p. y m. y santa Lucrecia, v. y m .

24 Dim. Santes Hora y Maria, v. y mrs. y st. Joan de la Creu, f.

26 Dim. Santa Catarina, v. y m. y sant Moysés.

26 Dij. Los Dcsposoris de Ntra. Sra., y sant Conrut. b.

47 Div. Sants Facundo y Primitiu, mrs.

28 Dis. Sant Gregori, p. y sants PapiniA y Mansuet, b. y mrs.

29 Diu. / d' Advent. Sant Sadurní, b. y m., apòstol de Catalunya

y santa Iluminada, v.(I. P.)

80 Dill. Sant Andreu, apòstol, y sant Vcnato. m. de Ccrdenya,

se V. a Sant Sadurní de Noya.
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DESEMBRE
ESTRE TOTS SASTS T SADAL, NÍ B0THE3 .NI JIESTRAL

1 Dim. Sant Eloy, b. y c, santa Natàlia, m., y Sta. Càndida, m.

2 Dim. Santa Bíbiana, m., y santa Elissa, monja.

3 Dij. Sant Claudi, m.; se v. a Vich, y sant Francisco Xavier, c.

4 Div. Sta. Bàrbara, v. y m., y st. Pere Crysólech, arq Dejuni.

5 Dis. Sant Dalmau, b. y m.: se v. a sant Dalmay. y sants

Críspul, Julià, Grat, Fèlix y Patavia. mrs.

—

Dejuni.

6 Diu. // d' Advent. St. Nicolau de Bari, arq. y sta. Dionisia, m.
7 Dill. Sant Ambrós, b. y doctor, sant Martí, ab. y Beat Pere

Cerdà, c, fill de Coblliure.

8 Dim. >ít La Pcríssima Concepció. Patrona de Barcelona.

9 Dim. Santa Gorgonia, v. y santa Llogaya, v. y m.

10 Dij. Ntra. ;Sra. de Loreto, santa Eulària de Mérida, santa

Julià, m.; se v. a Elna, sant Trobat y .359 companys
màrtyrs en Girona.

11 Div. St. Damàs, p.. fill de Argelaguer, y st. Sabí, h.— Dejuni.

12 Dis. Sants Siuesi y Donat, mrs. y sant Luffren, ab.

—

Dejuni.

13 Diu. lli d' Advent. Santa Llúcia, v. y m.—(L P.)

14 Dill. Sant Nicasi, y sant Pompeyo, b.

15 Dim. Sant Eusebi, b. y m., y sant Urbici. herm.
16 Dim. ^anta Albina, v. y m. y sta. Adelayda, emp.—Témpores.
17 Dij. Sant Franco de Sena, c. y sant Llàtzer, b. y m.
18 Div. Ntra. Sra. deia Esperança ó de la O.—Témp. Dej. (1. P )

19 Dis. St. Adjutori, ab. de Narbona.—rèmpores.—Ordres.—De-
juni. (L F

)

20 Diu. IV d' Advent. Sants Eugeni y Macari, c.

21 Dill. Sant Tomàs. ap. y sant Severià. b.

22 Dim. Sant Fiavià, m.; se v. a Verdú, y sant Zenon, soldat.

23 Dim. Santa Victoria, v. y m. y Sant Sérvulo, c.

24 Dij. St. Delfí. b. y sia. Tarsila. v. Dejuni y abst. de carn. (1. P.)

25 Div. Lo Naxement de Nostre Senyor Jesccrist. Lo bolqueret
del Diví Jesús a L!eyda,sta. Eugènia, se v. a .Agullana,

st- Faust. m. y sta. Amancia, se v. a Barcelona. (L P)
26 Dis. Sts. Esteve, protomàrtyr, y Pere de Torelló. (L P.)

27 Diu. Sant Joan, apòstol y evangelista. (I. P.)

28 Dill. Los Sts. Ignocents mrs. , molt venerats a Catalunya. (L P.)

29 Dim. Sant Tomàs, arq. de Cantorbery. m., y sant Davit, prof.

30 Dim. LaTraslació de sant Jaume apòstol, y santa Anisia, m.
31 Dij. Sant Silvestre, p. y santa Coloma, v. y m.



— 20 —

NECROLOGI

No s' acaba pas de viure quan lo cós retorna a la terra de

hon procedeix. En los espays immensos que 's troban al

íostal d' enllà del sepulcre, hi \ iuen les ànimes dels qui

han dexat aqueix mon, la vida q.ie correspon als mèrits ó

desmériïs contrets. Però aqui hon lo temps se compta per

dies y per anys, també 's coniintja vivinthi en la memòria
dels sobrevivents, segons son més ó menys grats los recorts

que 's dexan al devallar a la tossa.

Y les societats se complauen en honorificar los noms y

en exaltar los fets d'aquells qui 's destacaren notòriament

entre sos contemporanis, en la esfera de sa activitat, segons

la magnanimitat de son esperit. Axis en la Relligió se

commemoran los hómens de virtuts capdils anomenantlos

sants; dins la Ciència als de conexements vastíssims se 'Is

retrau ab lo dictat de sabis; als de més enlayrada inspiració

en les Arts se 'Is anomena genis; en la milicia se recordan

als més esforçats calificanllos d' héroes; fà la Indústria es-

ment d'aquells qui ab sos invents impulsaren son desenrot-

llo, y cada manifestació de la activitat humana, se complau

en fer memòria d'aquells qui influïren en son enaltiment. Y
axí també adictes a aquest sentiment universal d' alta con-

sideració envers aquells qui sostingueren, sinó impulsaren

a major superioritat la civilisació, tols los pobles se com-
plauen en fer esmeni d' aquells desos fills, que en un sentit

ó altre se feien dignes de la remembrança de la posteritat.

Per aqueix motiu, lo Calendari Català , no descuida cada

any lo tributar un recori de bona memòria a aquells, qui.

si no tingueren com a pròpia aquella llengua ab que resa-

rían loi àngels si tinguessen de resar en nostres esglésies,

segons digué lo bisbe de Sion predicant en la Seu de Bar-

celona, fou perquè havían de tenir com à tal, la Ihngua
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que aquesa publicació en la mida de ses forces, vol contri-

buir a perpetuar en la terra la vida espiritual d' aquells

catalans qui no visqueren pera anar a parar als llims del

oblit.

No serà pas aquest «Necroiogi» complert; mes les omis-

sions que s' hi noten, no deuen reputarse com a originades

de falta de voluntat, sinó de lo poch activa que ha sigut la

nostra diligència.

Joan Bta. Falcó. Mor a Barcelona als 17 d' Octubre

del 1901, aqueix ilustrat periodista quina iibor literària và

concretarse, desde molt jove, en manifestarse en les princi-

pals publicacions del partit tradicionalista espanyol. Havia

nascut a Girona.

Teodor Yanez. Hereu d' un cognom iilustre en los

anals de les Ciències naturals de Catalunya, sapigué osten-

tailo ab iluhimeni desempenyant la càtedra de Medecina
legal de la Facultat de Madrid, quina assignatura recorda

haver sigut iniciada per un altre català d' inesborrable me-
mòria. Era fill de Barcelona y s' esdevinqué sa mort en
aquella capital de la monarquia als 18 d' Octubre
del igoi.

Francisco Miralles y Galaup. Barceloní era aqueix
artista pintor qui acabà sos dies en aquesta metexa ciutat

als 31 d" Octubre del 1901. Després d' haver estudiat aquí,

anà a perfecciónarse a París. Conseguí ferse un estil propi

inconfundible ab cap altre. Se distingían sos quadros per

una expontànea facilitat y brillant colorit, que atreya tant,

que en la capital de França com aquí, tingué imitadors. En
la composició hi era ben entès.

Francesch Arola y Domènech. Era fill de Manresa,
aqueix entès farmacéutich, quins extensos conexements en
les ciències naturals li proporcionaren lo desempenyar ab
conciencia científica algunes de les càtedres de la Facultat
de Farmàcia de Barcelona y de Sant Jaume de Galícia.
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Pertanyia a varies corporacions científiques. Morí a Barce-

lona als II de Novembre del 1901.

Joan Sallarós y Pla. Mor à Sabadell ciutat de sa na-

xensa aquest meritíssim industrial. Lo treball nacional tin-

gué en ell un constant y decidit campió. Procurà ab tots

los medis que £Sligueren a son alcanç posar la indústria

del pays a cobert de la competència extrangera y la defen-

sà en lo camp proteccionista ab inteligencia y convicció,

fent ressaltar la justícia que merexia se li fés. Havia sigut

diputat a Corts y sos mèrits també I' havían duyi a la pre-

sidència del Foment del Treball Nacional y de la Cambra

de Comerç de Barcelona.

Publicà alguns treballs que '1 colocan entre los més en-

tesos escriptors economistes catalans, essentne tots los seus

escrits demostració dels extensos conexements y de la no-

ble valentia ab que treballà sempre per la prosperitat de

les nostres manufactures. Fou sa mortals 20 de Novembre

del 1901.

Emerencià Roig y BofíU. Doctor en Medecina y Ci-

rurgia que s' acredità en Ió curs de sa professió de capdal

metge-iocólech. Sos mèrits justament reconeguts per tot-

hom, lo colocaren en llochs distingits com requeria sa và-

lua científica. Axis ho reconegué la Reyal Acadèmia de

Medecina y Cirurgia, y la Acadèmia y Laboratori de Cièn-

cies Mèdiques nomenantlo son president, y altres corpora-

cions que 'i comptaren entre sos individuus encomenantii

tasques de compromís. Dexà alguns treballs de caràcter

médich-cieniifich que acreditaran sempre son valer inte-

leciual. Mori lo 26 de Novembre del 1901. Sitges I" havia

vist nàxer.

Francísco Pi y Margall. Mor als 77 anys aqueix bar-

celoní escriptor notable, y honradíssim home públich, lo

dia 27 de Novembre del 1901. Encare no feya set mesos

que al venir a Barcelona per ocupar la presidència dels

«Jochs Florals» havia tingui satisfacció gran en ensenyarà
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algú de sa família y a algun amich quina casa era la del

carrer dels Banys vells, hon hi hagué establert un calsinay-

re y en la qual va esdevenirse en un dia del mes d' Abril

del 1825 lo naxement del qui havia d' ésser quefe del Estat

Espanyol, quan aquest estava consiituit en República.

L' escriptor podrà ésser discutit per ses idees, mes l'home

no ho serà, perquè tothom ha reconegut la bona fé ab que

sostenia sos ideals. Fou un dels primers escriptors espa-

nyols que feu conéxer a propis y estranys la vàlua dels mo-
numents ariístichs del passat, en una època en que 's pot

dir que entre nosaltres no hi h ivia gust artístich, ni respec-

te a les obres d' Art; per axó solzamente mereix I' agrahi-

ment de tots los qui estimen los avenços morals del pays.

Bonaventura Frigola. Distingit y ben reputat mestre

de Música, natural de Castelló d' Ampuries, mort en

aquesta ciutat comtal als 72 anys d' edat y després d' haver

desempenyàt durant alguns anys lo càrrech de Mestre de

Capella de la Mercè. Es autor de bon nombre de compo-
sicions musicals que 's distingexen perla senzillesa de la

melodia y lo ben desenrotllada que sempre s' ofereix aques-

ta conforme a la ciència de la més espiritual de les Arts. Lo
dia 3 de Desembre fou lo derrer de viure entre nosal-

tres.

Justí Pépratx. Als 11 de Desembre del igoi, se n'anà

d' aqueix mon, aqueix entussiasta patrici català de França.

En ell pot dirse estava encarnat lo Catalanisme dels nostres

germans los rossellonesos, ab sos sentiments, ab ses virtuts,

ab ses aspiracions. De segur era tanta sa bondat personal,

com era gran son amor a la pàtria catalana y a la literatura

d' aquesta amiga nacionalitat. Especialment era devot fer-

voríssim del geni immortal que produhí «L* Atlàntida» lo

«Canigó» «Lo Somni de Sant Joan» y «Jesús Infant» nostre

Mossèn Cinío, quines obres traduhí al francès. Altres poe-
tes de casa li merexian gran esiima. Havia escrit algunes

composicions poètiques ben recomenables y publicat un
volum referent a Folk-Lore rossellonès.
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Rdm. P. Joseph Mananet y Vives. Havia nascut a

Tremp aqueix zelosíssim fundador y primer superior ge-

neral de la Congregació de sacerdots «Fills de la Sagrada

Família» quin objecte no es altre que 'I de procurar a la

joventut una ensenyança literària y reliigiosa conforme re-

querexen les necessitats de la època actual. Apesar ds la

oposició y entr^banchs que trobà en I' eslabliment y de-

senrotllo del tal institut, volgué Deu que 'Is esforços de

tan exerhplar sacerdot en implantarlo no fossen en va, sinó

que pogués anarsen d' aquest món, ab la especlativa de

que sa obra quedava arrelada.

Y efectivament ha pogut veure establerts onze colegls en

diferentes poblacions y sentir lo goig de veure sa fundació

aprovada pel Sant Pare. Va començar a viure en aquella

vila catalana en 1833 y acabà son pelegrinatge per aquest

mon, als 17 de Desembre del 1901 en lo fins fa pochs anys

poble de Sant Andreu de Palomar.

Excm. é Ilm. Sr. Dr. Ramon Riu y Cabana. Fill de

Solsona y d' una família menestrala. Apenes acabades les

carreres eclesiàstica y de jurisprudència, obtingué succes-

sivament en mèrits de brillantíssims exercicis d' oposició

les canongíes doctorals de Palma de Mallorca y Toledo.

Per sos mèrits literaris fou llorejat en alguns concursos pú-

blichs y nomenat Individuu d' alguna acadèmia Per la và-

lua de sos talents y en reconexement a ses virtuts, al res-

tablir per eomote propi los solsonesos lo seu bisbal, entre

'Is candidats preferiren al seu paysà-, qui havia merescut en

la Seu toledana, la dignitat d' arxiprest mitrat. Y axi fou

consagrat bisbe en i8g5 quan feya pochs mesos que havia

complert los quaranta tres anys d' edat.

Vacant lo bisbat de la Seu d' Urgell fou elegit per ocu-

parlo y al cap de tres mesos y tres dies d' haverne pres pos-

sessió, và morir als 27 de Desembre 1 •' ""^'

Rdm. P. Fri Antoni Colomer. .Mor a üvana lo dia

primer de Febrer del 1902, aqueix infadigable missioner

católich del Tongkin oriental. En 1886 Mr. Depuls escri-
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via respecte d' aquesl apòstol de la relligió cristiana en

«Le Matin» de París: Un dels bisbes espanyols es lo qui

resideix a Bac-Ninh, monsenyor Colomer, qui fà trenta

anys que es ai Tongkin. Es un home petit y flach, però de

alta inteligencia. Té d' aquell pays una experiència consu-

mada. Exerceix una considerable influencia no sols entre

los cristians, que passan de 200 mil, sinó també e«tre la

g•ni de les poblacions paganes. En fi es molt respectat

fins dels mandarins annamites.

Morí pol dirse santament, la humilitat fou la primera y

principal de ses grans virtuts. Elevat a la dignitat episco-

pal no fou altra cosa que un missioner bisbe. Era fill de

Vich y arribà a la edat de 69 anys.

Dr. Francisco de P. Pujol y Munt. Rector de la

Parròquia del Pi d' aquesta ciutat; morí als 5 de Febrer del

1902. En les estones que li dexavan lliures sos quefers rec-

torals alguna que altra vegada esmersava lo temps en escriu-

re composicions en vers que 's publicavan en algun setma-

nari catòlich, y fins, sinó ho tenim mal entès, va publicar-

ne un aplech en un volum. Era natural de Sallent, havent

nascut en 1842.

litre. Francisco de P. Rodó y Sala. Canonge dig-

nitat de xanire de la Catedral, morí lo dia 7 de Febrer

del 1902. Ab lot y formar part del Capítol de Barcelona se

pol dir que més que tal dignitat fou sempre lo «Rector de

Sant .Martí de Provençals.» Més de trenta anys ho havia si-

gut pera ferse estimar de tothom; dels qui van a missa y
dels qui no hi van.

Y es que ningú ignorava que Mossèn Rodó era tant des-

prés que alguna vegada havia arribat a despendres de lo

que tenia per menjar, per auxiliar a algun necessitat que

*s trobava més curt encare de recursos que ell. Y apesar

d'ésser canonge ell no havia volgut dexar a sos antichs fe-

ligresos, sinó que volgué morir entre ells, ja que no pogué

refugir la dignitat ab que per designació especialíssima del
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bisbe Català, lo Sant Pare havia premiat ses virtuts exem-
plaríssimes. Era fili de Tarrassa.

litre. Dr. Pere Nuet y Bové. Canonge de la mete-

xa Catedral de Barcelona. Fill de Valls, després de cursada

la carrera eclesiàstica, desempenyà lluhidament alguna de

les càtedres més importants del seminari pontifici del ar-

quebisbat de Tarragona. Havent passat a l.i diócessis bar-

celonina, desempenyà una rectoria, la de Sant Marti Sar-

roca, dexanlhi los més grats recorts que pot dexar un

rector. Havent fet oposicions a una canongia, ab poques

provabilitats de conseguirla, fou ell I' agraciat degut a lo

brillant que feu sos exercicis d' opositor. Era conceptuat

com un teólech y en lo «Missatger del Sagrat Cor de Jesús»

s' ha publicat un folleti que bé ho acredita. Era de caràc-

ter senzill y sabia ferse apreciar de cor per tots los qui 'I

tractavan. Mori als 14 de Febrer de 1902.

Mossèn Joseph Fornells. Fou un entussiasta maia-

roní aymador de les glòries de sa nadiua ciutat. Ningú com
ell conexia les gestes d' aquella sa pàtria en los temps pas-

sats, ni tampoch tenia competidor en estar enterai de la

historia d' aquells sos lemarcables compatricis, ni hi havia

ningú que estès enterat de la casa hon havian nascut, y los

carrers que habitaren y altres pormenors més ó menys in-

teressants, però indiscutiblement curiosos. Y si tot lo que

tenia caràcter mataroní tenia per ell gran importància a

son entusiasme patrióiich res n' havia tingut tanta com
lot lo referent a les Santes de Mataró de les que 'n fou fer-

vorosissim devot. Dexà escrites un gran nombre de mono-
grafies relatives a coses pròpies d' aquella important po-

blació de la nostra costa de Llevant. Fou professor de llen-

gua grega, predicador y molt virtuós sacerdot. Mori als

24 de Febrer al 64 anys.

Andreu Solà y Vidal. Fill del poble de Ripollet.

Era un pintor d' cxcelenles condicions artístiques, per lo

que, alguna de ses obres mercsqueren honorifiques recom-
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penses de distincions. Havia terminal sos estudis, com diu

lo poble, en 1' extranger. També havia publicat en algun

setmanari, varis articles literaris que acusavan en son au-

tor molt recomenables qualitats. Morí com si diguessem

repentinament en la metexa població de sa naxensa, en la

que habitualment residia als 38 anys d'edat al esdevenir-

se lo 25 de Febrer del 1902.

Josefa Maria Fames. En un dels primers dies del

més de Març del 1902 va morir a Madrid aquesta escripto-

ra barcelonina. Havia per sos talents obtingut una justi-

ficada reputació. A Barcelona havia escrit sos primers as-

saigs literaris, citantse com d' ésser lo més important un

melodrama popular títolat «Elena de Villers» que repre-

sentat alguns anys després en lo teatre de Novetats de la

meniada capital de la monarquia espanyola, và meréxer

bons elogis de la crií'ca periòdica. També se cita d' ella una

novela titolada «Los desterrats» com a obra digna d' es-

mentarse.

S' establí a París residinthi alguns an}S y sacrificant sa

fortuna en socórrer los emigrats espanyols. En sos escrits,

en «os actes personals, sempre evidencià lo arrelat de ses

conviccions democràtiques y la bondat de son cor.

Publicà a Madrid lo setmanari «La Aurora» publicanthi

articles d' actualitat política y literària que feyen de bon

llegir per lo bon criteri que hi dominava. Dexà inèdites

varies obres dramàtiques entre les que se citan: «Madre y

rival» «El Marqués de Liviel» «El Antifaz» y «Heroismo

infantil».

Mossèn Joan Barbé. Beneficiat de la parròquia de

Sant Andreu de Palomar; morí en aquell barri, abans po-

ble, als 2 de Març del 1902. Havia colaborat en algunes

publicacions periodístiques de caràcter católich-polítich.

Era predicador de no migrades condicions oratòries, de no

escassos conexements y de bona doctrina.

Francisco Masriera y Manovens. Mor aquest ariis-
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ta barceloní als i5 de Març del 1903. Havia conseguií una

ben justificada reputació per sos retrates y per sos quadros

dt tipos de dona, que a despit dels regatejadors de mèrits,

se n' enduyan la atenció àel públich; y es que's distingia

per una exhuberancia de detalls y una elegància de color,

qualitats que seran sempre bén estimades contra dels qui

les retreyan com a defectes, que ben segur haurían volgut

tenir en ses obres a falla d' altres més capitals.

Dr. Bartomeu Robert. Soptadament la mort lo tragué

d' aqueix mon, quan Catalunya, sa pàtria adoptiva, puix

ben sabut es que era americà, encar que originari de Silges

per via paterna, tenia fixos sos ulls en ell esperançant de ses

virtuts cíviques grans profits morals.

Les Corts espanyoles havían tingut ocf sió de convéncers

de sa superioritat com a home de parlament digne repre-

sentant d' un poble, part d' una nacionalitat constituïda

en virtut del casament del hereu d' una nació ab la pubilla*

d' un altra. Los polítichs havían pogut convéncers de que

los havia sortit un competidor formal y seri ab qui no hi

valian entremeliadures de pràctica parlamentaiia. Fou un

metge iqteligentíssim; un catedràtich que tots los seus de-

xebles tindran a honor sempre I' haverlo tingut per mestre,

com los seus clients nombrosissims, pobres y richs, lo re-

cordaran sempre ab agrahiment. Tenia de tal manera lo

dó de gents, que era impossible estar una estoneta a son

costat y no estimarlo.

Ramon Aràbia y Solanas. Mor aqueix mataroni en

aquesta capital hon tenia fixuda de molts anys sa residèn-

cia, als 26 d' Abril del 1902. Comptava 52 anys d' edat y

feya alguns que una malaltia I' havia subsirei dels cèrcols

intelectuals en los quals abans havia,portat ses valioses ini-

ciatives, però no al aproci de tots aquells qui havian pogut

estimar lo molt que valia per sa ilustració vastíssima y per

sa activitat feconda. Fou ell un dels principals qui varen

donar al excursionisme català aquell axamplament de mi-

res que li convenia, ja que sens dexar de rcconéxer la im-

portància que havia de tenir en la part històrica y arqueo-
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lògica, li assenyalà los objectius quedevían preocupar als

excursionistes lambé pera que fós més científich, per medi

dels estudis filológichs, folklórichs, meteorológichs, etc.

Mossèn Bonaventura Castellà. Aquest prevere i\ia-

taroní fou un zolosíssim saderdot y patrici de bona mena.

Va morir en sa ciutat nadiua als 7 de Maig del 1902, ha-

vent complert los 72 anys. Dexà entre sos compatricis

molts bons recorts, per lo que s' interessà per lo bé moral

de Mataró, procurant difundirlo, jaab 1' establiment de les

relligioses benetes consagrades a la educació e instrucció

de les noyes» ja promovent la insialació de escoles noctur-

nes pera los noys treballadors de les fàbriques y obradors,

com també instiluhint o impulsant associacions y piàcti-

ques relligiosses. La parròquia de Santa Maria de la tal po-

blació marítima li es deutora d' importants millores. Era

ademés un molt excelent predicador, ben conegut de mol-

ta part de Catalunya.

Miquel Cuní y Martorell. En aquesta ciutat vàesde-

venirse la mort d' aquest rill de Calella, distingit natura-

lista especialment en lo que la ciència se relaciona ab

r estudi 'de la Botànica y més encare ab la Entomologia. La

penyora més palpable de son valer es que estava relacionat

constantment ab los hómens més entesos d' aquexes dues

branques del saber humà que hi ha en I' extranger. Si acàs

no fou ell lo primer entomológich seri que havem tingut

a Catalunya, fou al menys lo primer escriptor català que

esmersà sos talents en donar a conéxer científicament la

fauna d' aquest pays. Và dexar de viure en aqueix mon als

14 de Maig del 1902, comptant de setanta quatre a setanta

cinch anys d' edat.

Joseph Parera. Mor en aquesta ciutat, de la que

n' era fill y a una edat bastant avençada, puix ratllava als

85 anys, aqueix aplaudit cantant en diferents teatres del

extrai'ger formant part de varies companyies d'òpera. Se

dedicà també ab innegable talent a la Pintura, obtenint lo
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títol de pintoi de Cambra reyal en la cort de Isabel II. Sa

especialitat foren los retrats y més especialment los carica-

turisats, obtenint en aquest concepte un nom que feu que
moltes personalitats de nombradia volguessen obtenir d' ell

una de tals obres encare que fós la pròpia semblança.

L' últim dia que visqué fou lo i5 de Maig del 1902.

Domingo Talarn y Ribot. Mor als 89 anys en lo

dia 8 de Juny del 1902 aqueix artista esculptor qui arribà

a ser per ordre d' edat lo degà dels seus coiegues catalans y
molt fàcil també dels espanyols. Era fill de Barcelona y
havia sigut dexeble d' En Guixà, últim representant del

barroquisme català y seguidor del estil del neo classicisme

que importà aquí En Campeny. Fora inierminable lo nom-
bre de les obres que produhí en sa llarga ca'rrera profesio-

nal desde la figura gegantina fins a la menuda de pesse-

bre, y que 's troban espargides per Catalunya, pel resto de

la península ibèrica y per diferents punts de la Amèrica.

Fou indiscutiblement 1' artista de més fantasia en la esculp-

lura, entre los qui havem tingut en aquesta terra.

Mossèn Jacinto Verdaguer. D' aquest molt il-Ius-

ire poeta qui ab la més bona voluntat honorificà les planes

d'aquest «Calendari» en los anys anteriorsab preuades

composicions, per la nostra part sols farem constar que mo-

rí als 10 de Juny del 1902 a Vallvidrera, després de haver

viscut cinquanta set anys y vintiquatre dies, puix havia nas-

cut als 17 de Maig, del 1845 a Folgueroles, y perquè no se 'ns

diga apassionats nos permetrem copiar lo que respecte sa

personalitat literària ha escrit 1' insigne Frederich Mistral:

«Enfant de la mountagno, a canta la mountagno;
Entant de Caialongo,es resta catalan:

m'ai Couloumb, s'cn douné'n moundc ni^u a l'Espagno,

i'douaa Verdaguer la Cansoun dis Atlant.

Lluís Maria Llauder. Als 65 anys d' edat mor aquest

publicista, constant defensor de la causa tradicionalista en

varis follets y en un sens fi d' articles publicats en dife-

rents periódichs de Catalunya y de Madrid. Incidentalment
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havia nascut en aquexa coronada vila, però era de niçaga

ben catalana, en nostra terra havia viscut casi sempre y

català eran son parlar y sempre s' havia ell tingut per català.

Ramon Soriano y Tomba. Mestre d'obres que havia

demostrat sa suficiència professional en la direcció de va-

ris edificis particulars. Colabora en algunes publica-

cions periòdiques ab treballs de caràcter histórich arque-

ológich. Entre lo que tenia publicat s' hi compta una inte-

ressant monografia sobre la Catedral de Barcelona, escrita

en català. Tenia preparats materials per altres monogra-
fies referents a altres catedrals d' Espanya. Pertanyia a va-

ries corporacions quin objecte es estimular los esíudis del

passat. Morí a Sant Gervasi de Cassoles hon feya alguns

anys residia, quan complavam lo 19 de Juny del 1902. Era

fill d' aquesta ciutat.

Jaume Puigventós. Fou aquest barceloní un inteli-

gent impressor. Estigué alguns anys a America y en la

República Argentina publicà un periódich català L' Aure-
neta, que lot ell traspuava amor al terrer nadiu y del que
també 'n fou lo més constant redactor. Relornata la pàtria

establí la «Imprempta Catalana» prou cone}..uda dels catala-

nistes, puix ademés de varies obres catalanes, ell s' encar-

regà de la publicació dels setmanaris La Veu de Catalunya

y Lo Pensament Català . Morí als 21 de Juny del 1902.

Camilo Fabra. Home de grans iniciatives mercantils

però que dotat de ilustració sapigué fer evident que 'I

Marqués d' Alella, ab quin títol havia sigut condecorat,

estimava la ciència constituintse en protector de la Reyal

Acadèmia de Ciències y Arts de Barcelona, y dexant un
llegat per que la tal corporació axeque al cim del Tibidabo
un Observatori que ha di; dur lo nom de Fabra. Mori als

24 de Juny del 1902.

Lluís García del Real Encar que fill d' Astúries me-
reix certament un lloch en aqueix moriuorum català per

r amor que havia manifestat envers nostra terra. Fou un
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aciíu y moll profitós ledaclor de la anyorada lliisíraciò

Catalana. Aquelles «Notes útils» donant compte dtls ele-

ments de vida de les principals poblacions catalanes seran

sempre daios d'un interès que no minvarà may. Morí sop-

ladament als 7 de Juliol del 1902.

Baldomer Cralo&e. Als 26 de Juliol en aquesta ciutat

và morir aqueix pintor fill de Reus. Havia estudiat ab en-
tusiasta vocació y entre molts obstacles la pintura tant a

Barcelona com a Roma. Los espectacles de la naturalesa

s' imposa\an a son esperit y fou paysatgista, ab tota aque-

lla fantasia que reclama 1' Art als genis, ja que dels qui sols

tenen talent, no pot esperarsen més que una copia del

natural a la manera de màquina fotogràfica. S' ha

dit que fou un seguidor del estil d' En Fortuny, sens

tenir en compte que En Galofré tenia un caràcter prou

independent y esperit sobrer per crearse una personalitat

artística inconfundible ab totes Ics altres y com axis và

ésser. Ses obres al primer colp d' ull ja denunciaran sa

paternitat. Produhí molt per ésser moll laboriós y també

per ésser la íacilitiit un altre de sos mèrits.

Mossèn Antoni Riba y Agviilera. Antich beneficiat

de la Catedral de Barcelona. Era home de vasta ilustració

en ciències eclessiàstiques y en les de Dret. En ?a jsventut

s' havia donat a conéxer com a literat d' excelentes condi-

cions, publicant en periódichs y revistes diferents treballs

en prosa y vers. Obtingué alguna distinció ben merescuda.

Era fill d' Igualada.

Oeroni Rosselló. Lo primer dia d' Agost fou I' últim

que visqué sobre la terra aqueix insigne mallorquí. Fou

un dels primers literats en respondre a.la veu de la Pàtria,

que al restaurar los Jochs Florals no feya més que invitar

a que pci medi de la Poesia tols los qui sentissen ver

amor a lo de casa acudissen a evidenciar que no era pas mor-

ta la llengua catahna. Fill d' aquella illa regenerada més

que conquerida per lo gran rey En Jaume, tingué a gran
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pler anomenarse lo «Joglar de Mallorca» pera comptar a

sos compatricis les hermoses gestes del passat, y comuni-
càrloshi son «ntussiasme per les glòries d' aquell terrer

també català, sintetisades per la gran figura del Ramon
Lluil que esperits mesquins y fanàtichs havían intentat des-

meréxer y denigrar. Y tants de mèrits acaparà lo segon

«Mestre en Gay Saber» proclamat en los «Jochs Florals»

de Barcelona, que ab justícia pogué ésser en son dia

proclamat «Fill il-iustre de Mallorca». Arribà a complar

los 75 anys d' edat.

Manel Giralt. Escriptor qui s' havia atret la atenció

pública per treballs que publicava en periódichs acreditant-

se de profond pensador. Era també orador, com si digues-

sem un tribuno popular, quins discursos a igual que sos

escrits se diriglan contra incalificables injustícies socials

subsistents encare. Fou entussiasia propagador de la mú-
sica entre la classe treballadora. Mor! als 24 d' Agost.

Agustí Gifre y Pérez. Metge de Llançà mor a prin-

cipis de Setembre del any 1902, a la edat d' uns cinquanta

anys. Fou coleccionista de varis objectes e infadigable

buscador de curiositats científiques ó folklòriques em-
pleanthi lo temps que li dexavan lliures sos quefers profe-

sionals. Ab tot les coleccions més importants que pogué
formar fou la de moluscos locals, y especialment la de sigi-

lografíai]ue conté més de sexanta mil exemplars. Axis com
la primera li donà ocasió pera adquirir copiosos conexe-
ments científichs, la segona lo portà a fer investigacions

que li proporcionaren datosaclaratíus d' importants punts

de la Historia.

Joan Estrany. Mor a Sant Andreu de Palomar lo dia

21 de Setembre del 1902 aqueix acreditat metge. Era un
fill d' aques:a terra que li portava verdader amor y que va-

ries ocasions I' havia manifestat en escrits que's distingían

per una concisió de llenguatge y una clareiat de judici, re-

3
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flexos de llealtat catalana, ab los quals exposava ses con-

viccions patriòtiques y reiligioses. «La Veu de la Pàtria»

«La Creu del Montseny^ y «La Renaixensa» havían sigut

les publicacions que més sovint havían omplert ses planes

ab tals exposicions de idees y de sentiments del qui sapigué

atraures la estimació de tots los qui '1 traclavan una sola

vegada.

Marian Escriu y Fortuny. Als 23 de Setembre del

1902 và morir aqueix literat barceloní comptant tan sols 33
anys. La implacable lluyta per la vida a que estigué sem-

pre subjecte, fou causa de tenir que abandonar una ca-

rrera científica començada ab notòria aplicació y li

privà de demostrar plenament lo molt que valia per

ses facultats intelectuals y per la ilustració que atreso-

rava, qui al meteix temps se distingia per una sinceritat de

cor exquisida. Axis y tot, trovà medis per donarne idea, ab

una copiosíssima labor literària, que comprenent articles

y poesies, seris ó humorístichs, purament literaris, ó re-

ferents a política palpitant, denotan una activitat infa-

digable.

Tomàs d* A. Feliu y Pavia. Aqueix Corredor reyal

de Cambi del Col-legi de Barcelona, morí als 28 de Setem-

bre del 1902, Havia colaborat en algun diari y setmanari,

escrit varies poesies alguna de les quals havia sigut pre-

miada en públich certamen. Fou dels qui ab major en-

tussiasme contribuí a la celebració d' aquells certàmens

anyals que la «Secció Catalanista» de 1* Acadèmia deia Jo-

ventut Catòlica de aquesta ciutat celebrava anys endarrera.

Miquel Pi y Marqués. Als 4 d* Octubre del 190a ar-

riba a Sabadell la nova de la mort d' aquest entussiasta ca-

talanista ocorreguda alguns dies abans en la corbeia Luz-
Avilés, dirigintse als Estats Units en busca de millora a

la malaltia que venia sofrint desde algun temps. Era un
fervorós catalanista aqueix sabadellench y havia publicat

treballs literaris de mórií no escàs.
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Geroni Sunyol. Ais i6 d'Octubre del 1902 acabà sos

dies aqueix disiingidíssim escuiptor barceloní; qui apesar

d' haverse proposat viure entre sos compatricis, al retornar

de Roma, precehit ja d' una envejable reputació artística,

tingué d' emigrar hon fessen més càs d' ell. Y es forçós

confessarho apenes arribat a Madrid foren reconeguts sos

mèrits artístichs tan garbosament manifestats ja en la tom-

ba del Duch de Tetuan, ab l'encàrrech d' obres de compro-

mís que unes derrera les altres per espay d' uns vinticinch

anys han anat constituint la labor importantíssima del qui

començà sa carreta manifestant son geni ab aquella estàtua

del Dant queposseheix la Diputació de Barcelona, y con-

ceptuada està com la representació plàstica que més perfec-

tament dona idea de la personalitat d' aquell immortal poe-

ta florentí.

Y ha mort en aquella capital de la monarquia d' Espa-

nya després de víurehi tan llarch periodo d' anys, sempre

distingit, sempre estimat. Y perquè si s' ho merexía I' ar-

tista, també s' ho merexía 1' home, es perquè son enterro

fou una verdadera manifestació de dol, molt especialment

per part dels qui consagran ses aptituts intelectuals culti-

vant r Art, com ho manifestavan los telegrames que 'n

trametian la noticia, dihent que a Madrid may s' havían

vist a tants artistes acompanyar les despulles d' un geni.

Y es que si En Sunyol tenia lo dó de ferse estimar per

son caràcter senzill y per son procedir modest, tenia també
lo d' atreures la voluniat de tots los seus colegues, jaqué
de tots los artistes sabia serne un bon amich.

Dr. Matheu Valls. Ben reputat metge tocólech natu-

ral de Masquefa, en quina població donà terme a son pas-

satge per aquest mon als 17 del mes d' Octubre del 1902.

Estudià Medecina profitosament a Barcelona y a París. La
Obstetrícia fou sa especialitat professional y per son saber,

per sa prudència y per la senzillesa de son tracte ingénuo,

va meréxer la confiança de les malaltes que assistí. Publi-

cà varies monografies referents a particularitats d'aquella

tan dificultosa secció de la ciència de curar. Quan entre
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faculratius se suscitava alguna discussió o polèmica cien-

tífica, si hi intervenia era gustós escoltarlo per la erudició

mèdica que manifestava.

P. Feliu Vidal. Sacerdot escolapi fill de Sabadell,

mori als 21 d' Octubie del 1902 a Vilanova y Geltrú. Era

persona estimable per sos mèrits y per ses virtuts. Posse-

hía grans coaexements en ciència eclessiàstica, en literatu-

ra y en historia. Fou un excelent orador sagrat y un histo-

riador de criteri. Ho demostran les «Historia Universal»,

«Historia de Cuba», «Guanabacoa», «Los Col-legis dt Bar-

celona», «Mataró», «GuanaSacoa» y «Vilanova».

Aquesta es' la cullila de catalans de vàlua que n' ha fet

la Mort pera endúrseis al altre mon. Que Deu Nostre Se-

nyor a lots los haja concedit aquell repòs etern y aquella

llum perpètua que 's difruia en les regions celestials.

Ramon N. Comas.

LES TRES MONTANYES

De nit, quan Barcelona

va ensopintse, adorminise al peu de I' ona,

Uigadets per la son de peus y mans

s' adormen los infants:

la escoda no conversa ab U pedrera,

ni la roda del carro ab la rodera;

en !o mercat s' apaga 'I haladreig,

lo murmuri de riu en lo passeig.

Com los aucells en I* arbre

calla la esquella en lo cloquer de marbre

desde hon ara tot just

cridava als cristians al temple august;

la diva en lo teatre
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clou son llavi y les mans paran de batre:

y fa de la ciutat

un sepulcre vivent la soletat.

En aquella hora, avuy, fondes y estranyes,

he sentides ies veus de les montanyes.

Lo Tabeb

Jo un temps era una illa

com una conquilla

voreta la mar:

m' allarga la serra

lo seu braç de terra,

m' hi dexo aferrar.

De la terra y la ona

nasqué Barcelona.

Jo en ma conquilla

breçant sa filla

de sol a sol,

ja no só una illa,

què só un breçol.

Mes d' ençà que es pubilla

de Catalunya,

y 'I ceptre empunya del Principat,

del Tàber s' ha oblidat.

Lo MONTJUICH

Desde mon aspre altívol promontori

a Barcino y a tu jo us vegi n4xer,

y ja desde 'I principi de mon sí

tregui

lo rocam que la tà créxer.

A tu 't fà poch a poch desaparéxer

y a mi 'm va la herba sota 'Is peus segant,

ab sos morts a ponent,

ab sos vius a llevant.
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me va estrenyent

y enderrocant.

Barbes amunt sos barris se m' arrapan,

los magalls ab ses urpes m' esgarrapan;

se 'm clava al pit la dent del escodayre

y 'm barrina lo cor lo barrinayre.

Fà tres mil anys tot ho sufresch per ella,

y ara com a un soldat

al seu costat

me fà fer de centinella.

Lo Tibidabo

A mi 'm fà fer

de respatller

de sa cadira immensa
de que son los barrons

exos turons.

Per sa enorme crexensa

de gegant,

la plana no es prou gran,

y s' enfila al Putxet y als Agudells

que son los botarells

de ma superba acròpolis,

y en son filat de cases ja esiàn presos.

Se tornan ciutadans los meus pagesos;

les onades de pedra ja m' empenyen,

los palaus y les torres ja m' estrenyen,

y encara Barcelona al crit de |A dalt!

puja al assalt

de ma pinosa enc<istellada serra,

ab closos filferrers que m' engrillonan,

ab murs que m' empresonan;

ab ponts y icrraplens que 'm portaran

del tren de foch lo monstre assainant

que tot ho romp y aterra.
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Oh Montjuich, oh Taber, mes companyes
d' ença que son montanyes:

a Barcelona cal avuy pujar

y a nosaltres baxar:

devant nostra regina

inclinem donchs la testa gegantina.

•{- Jacinto Verdaguer, Pvrï:.

MOVIMENT CATALANISTA

Acabavam la Revista el any passat ab mots de falague-

res esperances per un acontexemenl que tant com més
s'apropava més fsya créxer la exaltació de tothom: les elec-

cions municipals.

Per segona vegada havían de trov.irse devant dels comi-
cis, cara a cara, lo poble y 'Is seus explotadors. De les dues
branques del caciquisme, la conservadora y la fusionista,

sols una restava en moviment, balancejantse no per oreig

primaveral, sinó fatalment empesa per la ponentada que li

exigia aquell esforç que semblés de manifestació vital; I' al-

tra branca— la conservadora—penjava morta del tronch
podrit.

Ab tot, la branca del fusionisme, ben poques senyals

haguera pogut donar de vida, si 1' empelt que pera referse

havia rebut anteriorment al ferse càrrech de la seva deses-
perada situació, no hagués esclatat en aquest nou perill ab
certa ufanor, més aparent y passatgera que real y de profit,

donchs que era un empelt bort y malalt com la metexa
branca: l'empelt d'aquell nou element, compost de obrers

extraviats y de llurs explotadors que s' havia creat, lo cen-
tralisme pera ofegar, ab sanch si arribés a ser precís, les

aspiracions de Catalunya.

Però aquest darrer propòsit no 'I conseguí pas del tot lo

centialisme. Per entre les dues grans agrupacions que 's
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pi eparavan a la lluyta, s' hi disiinglan aquests elements: La

Catalanista, composta adeniés d' elements caracterisada-

ment católichs, elements federals, grupos bastïint conside-

rables d' obrers, no pochs dels fïlls d' altres regions d' Es-

panya, que, treballant, se guanyan la vida a Barcelona,

La agrupació enemiga del Catalanisme era composta

pels següents elements: ministerials ajudats vergonyant-

ment pels conservadors o com si diguessem tols los qui

han apuntalat desde Barcelona als Governs que arrui-

nan, explotan ydeshonran a Espanya, empleats y buròcra-

tes de tota mena y aspirants a lals; axó per un cantó y

per r alire, grupos d' obrers, encara que molts d' ells ne

tingan sols lo nom, los uns enlluhernats de moment per la

xerrameca de certs redemptors, que encara no s' havían

adonat de que vivía.i a les seves espatlles, los altres ab con-

ciencia plena de que anavan ab males companyies, bones

pera 'Is seus fins, obehint tots a un revolucionari foraster

a sou del Govern y als quatre republicans y anarquistes de

aquí, que tota la vida havían feta vida regalada, sota 'I

mantell protector del caciquisme monàrquich, lliberal o

conservador.

Encarnissada sigué la lluyta; la encenían los diaris d" un

y altre camp; los discursos pronunciats diàriament en mee-

tings y reunions, dominant per tol arreu una atmósfeia

caldejada, caldejada de valent. Y en lo paroxisme de la fe-

bre, vingué 'I dia lo de Novembre. jQuín dia tant senyalat

en la historia de Barcelonal

Les meses dels Golegis estavan degudament intervingudes

per totes les fraccions en lluyta, gràcies a la generositat, al •

esperit de legalitat de la Lliga Regionalista, directora de la

organisasió electoral del Catalanisme, que havent presen-

tat a la Junta Municipal del Cens, lo dia 4, mes número de

candidats pera '1 nomenament d' interventors que tots los

altres plegats, proposà com se feu, que 's designessen dos

interventors per cada una de les fraccions en lluyta, la ca-

talanista, la fusionista y la republicana afavorint axíi ença

re més a n' aquestes dues fraccions, que be podlan conside-

rarse com una sola.
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La Lliga Regionalista ab les seves delegacions y ab

les seves Juntts de districte, completant la organisasió de

les anteriors eleccions, havia pres totes les precaucions pos-

sibles pera que no fos escarnida la lley y pera que fossen

respectats los interessos y les persones de tots los ciuda-

tans de Barcelona; però la admirable organisació de la Lli-

ga, no podia pas resDondre del tot a la missió que sols es

possible complir als Poders públichs, y de consegüent

sempre que aquella organisació no pogué contenir a les

impudoroses y desfregades colles del caciquisme y de la de-

magògia, quedà demostrat que cap respecte 'Is hi tnerexían

la lley, la propietat y la vida dels qui s' havian proposat

la defensa dels drets de Barcelona.

Al adonarse Ics turbes caciquixies y anàrquiques de les

aclaparanis majories que en tols los colegis anavan tenint

les canditatures patriòtiques, redoblaren les males aris de

que, degudament preparats, havian de va'.erse, suscitantse

en los colegis electorals aquelles violentíssimes escenes que

tothom recorda. Y 'Is esvalots transcendían al carrer y del

carrer arribavan fins als domicilis particulars, atentant les

colles del Govern y den Lerroux aliades contra les persones

y la propietat dels ciutadans, a qui Ms agents del Govern,

dexavan completament indefensos.

Però 'Is patriotes barcelonins, sapigueren defensarse

braument, en quant fou possible, dels insults y de les

agresions de que eran víctimes. La Veu de Catalunya

sostenia una campanya hermosíssima, que formarà època

en los anals del periodisme, desenmascarant als culpables

de les vergonyoses escenes que 's succehían, defensantse ab

dignitat y ab valentia de les calumnies, dels insults que
contra 'l poble català llençavan los seus enemichs.

Quatre dies després de la memorable jornada dominant
una exaltació d' esperit insostenible, sinó fos que com re-

conegué un diari de Madrid no 's tractava d'una lluyia vul-

gar de partits políiichs, sinó d' un poble contra Ms seus ex-

plotadors, se va celebrar la Junta d' escrutini. Foren pro-

clamats 1 1 regidors catalanistes, dels 17 candidats que se ha-

vian presentat. 11 candidats de la titulada fusió republicana
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y 4 representats del Govern. Congregat lo poble a ca la Ciu-

tat, ovacionava als patriotes que s' havían pogut salvar dei

robatori de vots efectuats per diferents medis contra 'Is ca-

talanistes y donava motius d' avergonyirse ab sorolloses

manifestacions—encara que no s' avergonyían pas—als de-

sacreditats canditats triomfants de la fusió àcrata-fusionista,

que havían d' administrar los interessos de Barcelona,

quan niugú 'Is hi fiaria un cèntim.

Lo dia 13, havían marxat cap a Madrid los Diputats ca-

talanistes pora denunciar devani d' Espanya^ 'Is successos

escandalosos de Barcelona, començant lo Dr. Robert, tres

dies després, aquella interpelació tan feconda en declara-

cions dels hómens públichs de Catalunya y de tota Espa-

nya, escalfa ntse la atmosfera del Parlament, fins al punt

d' haverse presentat una proposició de lley contra 'Is català

nistes, com si 'Is governants no fessen ja ús de prous medis

pera acabar de fer tornar catalanistes als més indiferents

y rezeiosos per les nostres doctrines.

Les manifestacions populars estavan a l'ordre del dia, es-

pecialment a la Universitat, originant aquell ridícol tripi-

joch de Rectors, que fins a cert punt hauria donat certa

gràcia al moviment escolar, a no barrejarshi alguns ele-

ments mercenaris den Lerroux. comprometent i' entusias-

me del jovent ab crits que havían de reprimir los metexos

que de sota mà 'Is inspiravan.

Plovían a Barcelona les adhesions y les felicitacions als

regidors catalanistes; se fundavan Lligues Regionalistes en

varies poblacions catalanes; Catalunya entera contribuïa al

«Homenatge al Dr. Robert», costejant una edició monu-
mental dels seus discursos admirables, y a n' aquestes de-

mostracions de solidaritat, s' hi ajuntavan les de diverses

regions de la Península, com si volguessen desmentir la

dita dcn Sagasta, que acabava de declarar que a Espanya

no hi havia regions, sinó provincias. Al calor d' aquells fets

aparegueren periódichs escrits en valencià, mallorquí, ,ba-

ble, vasch, gallego, esplendorosa naxensa del esperit regio-

nal que al cap d' un any havia d' esclatar magtstuosament.
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ab espant del Govern y de tots los qui a Espanya viuen

del centralisme.

Com si no n' hi hagués prou, donan més moviment al

Catalanisme durant lo mes de Novembre alguns altres fets,

un d' ells ben trist. Es aquest la mort, ocorreguda '1 29, del

insigne català, lo mestre del federalisme, en Francisco Pi y
Margall, que no per dexar ben ufanosa y arrelada la idea

del autonomisme, que tant digne '1 feu baix aquest con-

cepte, causà menys dolor a Catalunya la seva mort, com
s'evidencià ab significades demostracions de dol.

De dos fets d' expansió del Catalanisme hem de donar

compte. Apareix a Catalunya la simpàtica personalitat del

Dr. Alcover, Vicari general de Mallorca, apòstol incansa-

ble del Diccionari de la Llengua catalana, que passa una
pila de mesos viatjant per Catalunya y demés territoris de

llengua catalana, avivant l'amor de lots envers la manifes-

tació més característica de la nostra personalitat.

Y per fi r Orfeó .Català se disposa a marxar en expedi-

ció artística cap al Mitgdía de França, sabent ios expedi-

cionaris, com los hi avença Monsenyor Carselade, '1 may
prou alabat bisbe de Perpinyà, que «tothom los espera pera

rébrels y abraçarlos com a germans de la metexa casa, com
filis de la metexa mare. Al cap d' un any també s' havia

de refermar aquesta abraçada ab los qui la naturalesa 'ns

feu germans, de la metexa manera que com hem esmentat,

s' havían de segellar ab estreta unió, les demostracions

d* afecte mijtuu]abaquells qui sinó la naturalesa, nos ager-

manavan un temps les circunstancies històriques y 'ns

agermanan avuy unes metexes desgracies y consemblants
aspiracions.

L' activitat del poble barceloní, proposantse fer fora de
la Casa Comunal als vividors polítichs, havia sigut segui-
da també en altres poblacions catalanes. Al començar
donchs r any 1902, va començar en varies poblacions una
era de rehabilitació del Municipi, base importaniíssima pe-
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ra 'I benestar del país. Girona fou una de les poblacions

en que tingué més significació la victorià obtinguda per

quasi tots los candidats catalanistes que 's presentaren,

exarcerbantse *ls ànims de tal manera, que haventse orga-

nisat una manifestació patriòtica ab motiu de la presa de

possessió dels nous regidors, acabà ab laBetenció de sis jó-

vens, los qui fins ya tant que foien restituïts lo dia 8 a ses

famílies, mitjansant fiança, reberen de la ciutat en pes,

tota mena de demostracions d' afecte, ab tol lo que quedà

inutilisat tal vegada per sempre més, lo desenfrenat caci-

quisme d' aquella ciutat.

Al igual que a Girona, també fou significativa la victorià

a Tarragona per no citar més poblacions, donantse per

primera vegada en dita capital, entrada oficial en lo

Consistori, a la llengua catalana, havent declarat I' Alcalde

al constituirse I* Ajuntament que en català se parlaria

en les sessions, mentres no s' acordés lo contrari,

Y que direm de Barcelona! Desde '1 dia de presa de pos-

sessió del nou Ajuntament, acudí durant molt temps a les

sessions, una gentada immensa, que ben sovint ha anat

alli a manifestar los sentiments de la ciutat.

Un dia pera aplaudir als qui feyan ús del català, als qui

començavan a descórrer lo vel de la immundícia arreple-

gada en aquella Casa ab tants anys de caciquisme, als qui

plantejavan les bases de la desitjada regeneració municipal;

altre dia pera avergonyir als aclaparats hómens del caci-

quisme, monàrquichs y republicans, que començavan a

descubrir desde 'Is primers moments 1' objecte que allí 'Is

havia dut, senyalantse la divisió que cada dia s' ha fet més
visible, entre regidors que vetllan per la ciutat y regidors

que vetllan per ells.

Les escenes tumultuoses de les sessions del Ajuntament

trascendiren molts cops al carrer, enverinantse de vegades

d' un i manera extraordinària y esclatant en formes violen-

tes per qualsevol motiu.

A mitg Jancr, vingué a amenisar aquesta situació, l'Or-

feó Pamplonés, donant ocasió ab los seus concerts a que

's repartissen algunes tandes de garrgtades.
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De fora de Catalunya també ne va venir altre motiu de

moviment entre '1 Catalanisme. Lo Governador Civil de

Palma de Mallorca, tingué una pensada digna del perfecte

governant espan3ol, consistent en prohibir i' ús del idioma

mallorquí al Ajuntament de la capital. Y ja la tinguérem

armada. Ne protestaren alguns regidors, especialment los

republicans federals, se 'Is hi ajuntà bona part de la ciutat,

a Madrid digueren y escrigueren les bestialitats de sempre

y Catalunya en pés se dirigí als patriotes palmesans pera

dilshi javant, conteu ab los vostres germans de Catalunya!

Té '1 centralisme una arma terrible pera esgiimir contra

Catalunya: la qüestió obrera, arma de ús criminal y de re-

sultats contraproduheiits a la llarga, però d' efectes segurs

al moment. Lo centralisme no 'Is vol veure aquells resul-

tats, perquè trovantse en situació desesperada, perdut lo

seny, ha perdut 1' instint de pròpia conservació.

Poch^tempsjdesprés de la lluyta sostinguda contra 'Is ene-

michs del poble—qui sab si la darrera que 'I centralisme

per son costat monàrquich y ministerial s'atrevirà a soste-

nir— va esclatar la vaga d' obrers del art metalúrgich.

Era "I i6 de Desembre. Los elements anarquistes vinguts

de tot arreu a disfrutar de la impunitat que ja es tradicio-

nal a Barcelona, fomentan descaradament la vaga; en mee-
tings y reunions se permet baladrejar contra tots los fona-

ments de la societat; alguns diaris de gent perduda, ab ca-

reta de demòcrates, sense cap mirament a la acció que per

ells no's dexa sentir dels tribunals de justícia, escalfan los

aires d'anarquia y de disolució que arreu suran, les portes

de certs edificis obertes de bat a bat pels agitadors y caps

de colla dels esvalots que sovintejan pels llochs de treball y
eslablinients fabrils, se tancan pels directors d'aquells esta-

bliments y pels representants de la ciutat, que fan esforços

de tota mena pera apaybagar lo conflicte; esforços inútils

perq\ié trovan que s'estrellan devant de la intervenció d'un
liome, del representant del Govern, del Governador Civil

,
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de qui en Sagasia, lo President del Concell de Ministres,

declara a mitg Janer que està completament satisfet del tac-

te que té y del modo com porta la qüestió, aquell home, en

Socías.

Barcelona, Catalunya entera estava aclaparada després de

les lluites gegantines que havia sostingut y devant de la

espectativa que 's presentava. Passan dies y mes dies, s'e-

nardexen los agitadors, la vaga se generalisa y a la fi '1 17

de Febrer cessa tota mena de treball, inclòs les impremp-

tes de diaris, no reprenentse fins al 23.

A la primera ciutat d'Espanya, se la dexa en plena anar-

quia, 'Is ciutadans pacífichs se veuen obligats a defensar ab

les armes a la mà lo que ningú més los hi defensa, corre la

sanch per los carrers, restablintse la normalitat quan se

veu que 's comprometen altres interessos ademés dels de

Catalunya.

Los caps de colla de tants desordres, se quedan en situa-

ció de tornarhi una altra vegada, mentres ^tingan qui 'Is

seguesca.

Lo popular Sol y Ortega ho va dir: «Lo que s' ha fet a

Barcelona es un engany, y 'Is enganyadors han fugit».

Però han tornat y tornaran mentres Catalunya no haja

arribat a imposarse del tot.

Amordaçada ja la veu de (>atalunya ab 1' estat de guerra,

altre cop tornan a Madrid lo Dr. Robert y 'Is seus com-
panys de diputació pera acobardir a n' aquell estol d' im-

bècils y de corromputs del Congrés, que no saben com de-

fensarse y com defensar a determinats representants seus.

Y dominant I' estat de guerra, clar es que com sempre,

havia de fer víctimes en lo Catalanisme. La Veu de Cata-

lunya, aquest diari que ab una valentia y ab un acert ad-

mirables, havia interpretat y dirigit los anteriors movi-

ments, va ser la primera víctima. Lo dia 10 de Març havia

portat un article «Separatisme al Rosselló», copiat de L'In-

dependant de Perpinyà; fou denunciat 1' endemà, y quan

ja ningú se 'n recordava, pensant tothom en quan se faria

justícia als promovedors y autors dels sagnants y trascen-

denials successos del Febrer, lo director de La Veu, N' En-
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rich Prat de la Riba, va ser dut a la presó lo dia 2 d' Abril,

sortintne '1 7, y quedant detingut en lo seu propi domicili

una mesada llarga.

Durant aquest cautiveri, 1' estimat Director de La Veu

va rebre les proves més afectuoses de consideració de tota

la ciutat y de tot lo regionalisme català.

Ja no era sola La Veu de Catalunya en portar la veu can-

tant de la formidable liuyta contra'l centralisme dels Poders

públichs y 'Is enemichs d' aquesta terra. Sens comptar los

antichs periódichs catalanistes de Barcelona y de fora, a

enderrocar lo centralisme hi aju lavan ab més valenta deci-

sió cada dia, munió de periódichs de difcrentes regions de

la Península, axí com de Catalunya, que encare que escrits

en castellà, s'encomanan progressivament lo sentiment pa-

triótich que arreu domina, arribant a ser veritables cam-
pions de la nostra causa.

Ademés, convertit lo vell diari La Renaixensa, en diari

rotatiu desde '1 primer d' Abril y publicant com La Veu

de Catalunya, dues edicions diàries, ha pres més volada y
ab los medis materials de que disposa, seguint alguns dels

molts camins que encara estan per fressar dins del Catala-

nisme, pot portar beneficis incalculables a la causa de la

Pàtria.

Y sobre tot, compta desde 'I primer d'any la nostra cau-
sa, ab lo setmanari ilustrat y humorístich ;Cu-Cut! quin

èxit piodigiós té de convèncer a la empresa y a la redacció,

de que la seva tasca era una de les que més necessitada

n' estava Catalunya.

[Quin dia tan trist va ser lo 1 1 d' Abril! Catalunya, Es-
panya entera se commogué al enterarse ab sorpresa inexpli-

cable de que al bell punt de ta mitja nit anierior, havfa
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mort r insigne patrici, lo metge de fama universal, lo gran

home Dr. Roberil

Lo gran sembrador del evangeli de la resurrecció de la

Pàtria, com escrivia desde son cautiveri un dels definidors

y sembrador a la vegada, d' aquest evangeli, havia mort

soptadament voltat de companys seus del Cos Médich Mu-
nicipal reunits al restaurant Pince.

Los qui aquella meiexa nit s' enieraren de la immensa
desgracia, la comunicavan ab una emoció indescriptible y
aquesta metexa emoció s' escampà per tota la nostra terra,

que s' endolà y plorà amargament.

Lo meteix dia de la mort, inicia La Veu la suscripció

pera erigir un monument al patrici ilustre, y tot Catalunya

hi contribueix, com representació de tol Catalunya baxa a

Barcelona, pera assistir a n' aquella imponent y may vista

manifestació de dol de acompanyar per darrera vegada les

despulles mortals que aculliren a una ànima tan gran, acte

que 's verificà 'I dia 12, y que no 's deslluheix perla torren-

cial pluja, acte solament comparable en magniíut al que's

presencià '1 22 a la església de Sant Agustí, ahon s' hi cele-

braren los funerals.

Durant tots aquets dies y molts més, se reberen a Barce-

lona infinitat de adhesions al dol, de per tot arreu, d' Es-

panya y del estranger, y se celebraren funerals en una pila

de pobles, a molts dels que hi assisiian los diputats catala-

nistes y representació de la Lliga Regionalista que havia

sigut presidida per aquell quina pèrdua plorarà Catalunya

eternament.

Si hem de ser sincers, hem de regonéxer que *1 Catala-

nisme atravessava un pefíode de cert abatiment. No era

sols la mort del Dr. Robert, que influí en aquest sentit en

les masses que no poden tenir un perfecte conexement de

la força indestruibic d' un moviment social com lo nostre;

munió de concauses influían en aquesta mena d' aplana-

ment, natural al cap de vall, piiquc mi on ;iiniL'st mon té
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les seves altes y baxes; peró ben aviat reaccionaren los es-

perits y diferentes circunstancies han vingut a consolidar,

a refer y a aumenlar la crexensa sempre sorprenent del nos-

tre ideal.

Al Ajumameni de Barcelona seguían lliurantse batalles

lenyides entre 'Is qui, ab un civisme a tota prova defensan

Los drets de la ciutat y 'is qui per sa ignorància o per sa

malícia y molt comunmeni per les dues coses a la vegada,

pretenen inútilment continjar la historia vergonyosa de

la administració dels interessos de Barcelona. Lo vot d' a-

quells republicans, que tantes vegades havia servit pera

entrebancar llobables iniciatives, a la fi tingué una utili-

ut. Quan Espanya, la Espanya oficial, se disposava a cele-

brar festes per la coronació del Rev, la ciutat de Barcelona

oferí una eloquentíssima excepció. La majoria de la Comis-

sió de Governació, obrant ab certa prudència, ja tingué bon

compte de presentar un projecte de festes de caràcter gayre

bé benéfich, peró ni axis va passar. Refosa en una sola pro-

posició, un vot Ipariicular dels republicans y dels catala-

nistes y acceptat lo d' aquests, I' Ajuntament en sessió del

29 d' Abril, rebutjà '1 projecte de festes per la coronació,

acordant en cambi celebrar les antigues y populars festes

de \i Mercè.

Gran fou la indignació que aquest acort del Ajuntament
va produhir entre les colles centralistes, avivantse encare

mé<, al veure la satisfacció ab que era rebut per toia la

ciutat.

D' una manera o altra havia de manifestarse aquella in-

dignació.

Vingué la poètica festa dels Jochs Florals, que enguany
s' escaigué '1 dia 4 de Maig. La Sala de la Llotja oferia

aquell aspecte solemne de cada any; anava a començar la

Icsta, quan un empleat, obehini a ordres superiors, enar-

bolà en lloch preferent de la galeria una bandera espanyo-

la. La dignitat catalana no podia consentir aquella imposi-

ció, y una bona part del públich esclatà en xardoroses pro-

testes per aytal piovocació. La policia, ja a punt, intervingué

en la forma com acostuma, se'suspengueren los Jochs y se

4
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practicà la detenció de ires jóvens, en Sal y Ms dos ger-

mans Mariné; tres dies després, lo 7, la autoritat los hi donà

la companyia del Director de La Nació Catalana, en Riera,

processat com autor d' un article publicat en aquell perió-

dich, que ha dexat de sortir.

Molt temps romangueren los quatre processats en la im»

mundà presó del carrer d' Amàlia, rebent carinyoses mos-

tres d' afecte de lot Barcelona, menires desde Madrid se

desfeyan en improperis contra ells y contra 'Is actes que

motivaren lo seu empresonament. Una veu eloquentíssima

s' axecà al Congrés, la del castellà Santiago Alba, fent ad-

vertir a n' aquells xerraires que la situació que creavan a

Catalunya les paraules ab que tols los políiichs la judica-

van, tenían una gran identidal ab lo que passava a Cuba

poch abans de despendres d' Espanya; però aquesta veu

fou perduda en lo desert, no fou tinguda en cap considera-

ció la valenta actitul adoptada pels diputats catalanistes, ni

la del poble català en general; foren passats per Consell de

guerra 'Is quatre jóvens y condemnats los processats por lo

dels Jochs a vuií anys de presó major, contra la opinió del

auditor fisral, qui ha dexat la càrrech; y 'I Director del es-

mentat periódich a deu anys de igual pena. Aquests con-

sells se celebraren respeciivament lo 14 y 13 de Maig.

A no haverse escaigut la circunstancia de entrar en l' in-

dult concedit per lo coronalge del Rey, aquells y altres pa-

triotes catalans processats per escrits o per discursos, esta-

rían estingint una condemna lerrible, que no ha recaigut

contra de molts que públicament han atentat contra lo més

sant y lo més fonamental de la societat.

Havian de caure encara més adversitats contra '1 nostre

poble. Al cap de dos mesos justos de la pérdu i del més gran

dels patricis, dexa aquest mon I' ànima excelsa del més

gran dels poetes: Mossèn Jacinto Verdaguer, qui mor lo

dia 10 de Juny. Pert la Pàtria als dos hómens qui més bé

encarnavan lo seu esperit y 'Is seus ideals de reivindicació;
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si r un era i cap que pensava, era 1' a!ire '1 cor que sentia.

Novament vaendolarse Catalunya. Però ^"havía de defallir?

No, perquè com havia dit lo poeta en 1867 «lo poble català

té les arrels tan fondes en la terra, que viu de la seva vida,

y si ha de morir un dia, no morirà sinó ab lo mon».

En benefici propi, s' havían aprofitat per alguns aventu-

rers certes debilitats de caiàcter del immortal poeta, pera

forjar una sèrie de llegendes y de infàmies contra la Reli-

gió y contra Catalunya; però ab la mort del qui d' una ma-
nera tan indigna havia sigut explotat moral y material-

ment, Catalunya va imposarse.

Mobsen Cinto tingué uns honors fúnebres dignes del

poeta. jQuin acte tan emocionant, lo del cant de les absol-

tes per r Orfeó, lo dia 12, devant del cadavre portat al Saló

de Cent! jQuin acte més grandiós, lo que 's presencià I' en-

demà al conduhir aquelles despulles a la tomba! Llàstima

que per no trencar lo respecte que les circunsiancies im-
posavan, lo poble se tingués de contenir la indignació que
causà '1 ser despedit lo dol, per un aborrit representant del

caciquisme; llàstima que per les metexes circunstancies no
hagués pogut fer fora del concurs que havia acompanyat
al fèretre pels carrers, a un Ministre, que s' havia atrevit a

venir en demostració de dol,—deya ell,—quan en veritat

no va resultar altra cosa que un carbassejat e.xplorador dels

molls que s' havian enviat pera preparar un viatge que no 's

feu ni 's farà mentres de ponent no bufe 'I vent d' una al-

tra manera

Havíam arribat a ia calma del istiu, però la va interrom-

pre la aparició d' una estrella de magnitut dintre '1 mon de
la política espanyola. Aparegué, dexant per Llevant una re-

guera de llumenetes y fochs follets y quedà desfeta, conver-

tida en no res, al topar ab Barcelona; jEn Canalejas; pobre
home!

Sol, tot sol, voltat no més d' un tronat acompanyament
de forasters y de mitja dotzena de caciquets y anarquistes,
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(•que n' hi varen ser de llargues les poques hores que 'I 22

de Juny va passar a Barcelona!

Prou lo Cnpità General va prohibir a les vigilies de la ar-

ribada que 'Is diaris diguessen mal del rebregat viatger y
que h traguessen los drapels al sol; però Barcelona, que no

es com moltes ciutats d' Espanya, no va tenir la hidalguía

de correspondre a n' aquell que no feya gaire nos havia

declarat 1' amor desde Manresa, ni 's va poder indignar

per la oporiuníssima (per en Canalejas) intervenció de la

guardià civil. Foiyeré, va dir marxant ab la cua entre ca-

mes, y tothom 1' espera assegut.

Després d' aquest epissodi bufo, vàrem entrar en los xa-

fogosos mesos del isliu, succehintse *l Juliol, Agost y Se-

tembre, sense gran cosa digna d' esment a la capital, fora

de que coniinuavan les sorolloses sessions de sempre al

Ajuntament, guanymt la palma del martiri 'Is regidors ca-

talanistes ajudats d' alguns pochs m^s, que tenen de lluitar

ab verdader heroisme contra ia ignorància dels uns. I' ex-

clusivisme o la intolerància dels altres y la mala intenció de

la majoria dels qui componen lo Consistori. Contra tants

enemichs amparats per una llegislació odiosa y apuntalats

ab los pochs baluarls que encara quedan al caciquisme,

aquells ciutadans dignes, quina gestió may serà prou agra-

hida, van fent neteja de ca la ciutat, intentant, y ho logran

de vegades, fer surar algunes iniciatives nobles, y en aquests

dies del estiu a que ' is hem referit, se preparan les gran-

dioses festes de la Mercè.

Prescindint d' aquest aspecte de la vida barcelonina, lo

Catalanisme on aquest temps batega fortament per fora de

la ciutat, empès per la invasió de barcelonins per totes les

encontrades de la nostra terra.

Ks If» època de les festes majors, y aquestes festes anyals

revesiexcn ptr tot arreu un caràcter mès catalancsch cada

any. Enguany, pren lo sentiment catalanista lals extericri

sacions en molles comarques catalanes, qüc 'I CapitA gene
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ral preié deturaries prohibint que s' enlayren banderes ca-

talanes en edificis piiblichs y cases particulars.

Per una bandera— la espanyola— s' esdevé (29 d' Agost)

un fet ben deplorable. Un resident al Vendrell, calificat de

boig, denuncia que li han esquinçat una bandera espanyo-

la, y a causa d' aquesta denuncia, corroborada per un fo-

raster que tenia enterbolida la vista, tol segons ha relatat

La Veu, son detinguts y portats al Castell de Pilat de Ta-

rragona 'Is honrats vehins D. Jaume Serra, secretari del

Ajuntament, D. Joan Rovira, pescador, y 'Is estiuejadois

senyors Marian, Lleó y Antoni Solà.

Després d' havérloshi preguntat lo Jutge instructor com
se deyan, per ordre del Capità general son posats en lliver-

tat: havían passat 46 dies de presó.

Aquí si que 's pot ben dir que sobran los comentaris.

Apart dels festivals artístichs y literaris, de la circunstan-

cia de ser en gian majoria 'Is impresos en català anunciant

la iniïnitat de festes que s' efectuan durant I' istiu, y d' al-

tres particularitats que no podem detallar, cal fer especial

esment del fet de que molts pobles aprofiïessen la festa ma-

jor pera honorar degudament la bona memòria dels grans

patricis que acabava de perdre Catalunya.

En efecte; foren molles les poblacions que ab la solem-

nitai deguda, donaren oficialment a determinats carrers y
places los noms de Robert, Verdaguer y Pi y Margall.

Axó era verdaderamcnt consolador. Y pensar que durant

r any han mort tants &\\Tes personatges de la antiga políti-

ca y enloch se 'n recordan!

Al final d' Agost se reanimà una mica la vida política de

Barcelona, per la insistència en que desde Madrid, alguns

elements demanavan la cooperació de forces respectables

pera celebrar un meeting en pro del restabliment de ia nor-

malitat. Pochc dies abans de ferse aquest meet'ng, que fou

lo 24 de dit mes, ja 's va veure que no valia ia pena de . en-

dres la cosa en seri. N' hi havia prou ab saber que anava
a presidirlo en nom de Catalunya (!) 1' Odon de Buen.
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Lo que fou cosa seria, va ser la empenyadíssima lluiía

que hi hagué a la Econòmica pera la elecció de compromis-

saris per la elecció d' un Senador. Les anteriors eleccions

ja havia reconegut lo gran cacich, que serían les darreres

que guanyaria, y en efecte 'I dia 4 de Setembre va triomfar

la candidatura catalanista, quins compromissaris, malgrat

I s treballs que s' havían fet pera ser contrarrestais per los

d' altres Societats Econòmiques, varen poder donar la re-

presentació al distingit jurisconsult D. Felip Bertran y

d' Amat. Lo dia 21, donchs, per 8 vots contra 5, va ser ele-

git Senador aquell respectable patrici.

Mentres victorià tan senyalada omplia de joya al Catala-

nisme, la ciutat se engalanava pera les festes de la Mercè.

No 's parlava d' altra cosa. Los nostres companys del

.^juntament y de les comissions oficials y populars, tre-

ballavan ab enardiment pera que aquella manifestació de

la vida de Barcelona, revestís lo caràcter y adquirís les pro-

porcions que li corresponían.

Al veure que les coses anavan com no podia menys de

ser, un element vingué a marcar una excepció del entus-

siasme que tothom sentia, fora naturalment de les colles

buròcrates que no tenen altra missió que xuclar la sanch

de Barcelona y renegar al ensemps de la terra que

pródigament los alimenta. Aquest segon element que 's

posà en contra de les festes, però tot lo amagadameni pos-

sible, fou lo que sempre va aliat ab lo primer, los demòcra-

tes absolutistes, los ja desprestigiais explotadors del obrer,

quins portantveus en la prempsa, convençuts de la impo-

tència humana pera deturar la voluntat de Barcelona, no

podían refiarse mésque de les acostumades pluges pera que

hi posessen algun entrebanch, invocantles humilment y

logíínt baix aquest punt de vistn una part de les seves as-

piracions. Pobra gent!

Y no traciàm més extensament d' aquestes festes, per ha-

verse fet en altra part del Calendari.

Al entrar al Octubre, de letorn lots los qui havian anat
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a disfrutar del benestar de fora y més enguany, atrets ja

desde les darreries de Setembre a Barcelona per les festes

de la Mercè, un cop hagué recobrat la ciuiai lo seu aspecte

normal per la terminació d' aquelles festes, lo Catalanisme

eslava frisós pera desplegar novament la bandera, a cada

punt més cuberta de glòria, de la seva propaganda.

Lo Govern de Madrid, a la íí, no tenint ja més escuses

pera mantenir 1' estat de guerra, perquè les inientones car-

lines. y Is simulacres de vagues eran ja estratagemes massa

gastades, va acordar en consell de Ministres del dia 7, axe-

car r estat iie guerra a les províncies de Barcelona y Tarra-

gona, acori que, després d' algunes dilacions que semblava

arribarían a impedir la seva realisació, se va publicar lo

dia 13, quedant subsistents a Barcelona la suspensió de les

garanties.

Afluxat axis lo dogal, la propaganda del Catalanisme po-

gué ferse relativament ab desembràç.y a més de la relativa

liivertat que guanyà la nostra prempsa, s' organisaren mu-
nió de conferencies que 's venen donant en diterentes so-

cietats de Barcelona y de fora, substituint aquestes confe-

rencies, ab ventatja, als meetings, més indicats pera axecar

r entussiasme de les masses en circunstancies especials.

Lo Catalanisme ha pres de nou tan bella arrencada, que

nosolamentha vençut aquells aclaparamenis que hem regis-

trat en alguns indrets de la present Revista, sinó que 's

irova més animós que may y més ben disposat que en cap

altra ocasió pera futures campanyes, campanyes que no son

aquelles que espantavan al Capità general obligant ai diari

que les anunciava a donar esplicacions públiques del caràc-

ter que havian de tenir; son aquelles campanyes que exige-

xen los temps moderns y que ab tanta rahó tenen estemor-

dils als enemichs de Catalunya; nu 'I maüser que fins ara

no 'ns ha fet falta, ni la falç, bona únicament pera invocar-

la en hores d' esplay més o menys ignoscent: la prempsa
de combat, la paraula reposada o fogosa segons les circuns-

tancies, la organisació electoral, la papeleta pera depositar

a r urna y gent que !a vigile, valentse de tots los medis que
sia precís.
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Donan la noia d' aquesta arrencada del Catalanisnne al-

guns fels de gran imporiancia.

La sessió celebrada per 1' Ajuniament lo dia 14 del men-
tal mes de Oclubre. Pels regidors catalanistes va ser presen-

tada y defensada ab rahons irrebatibles, la proposició de

que s' aconsellés per r Ajuntament que en les escoles que

subvenciona, s' hi ensenyés la gramàtica catalana y la his-

toria de Catalunya. La votació va ser perduda, però es ben

cert que de victòries com aquesta no 'n voldrían pasgayres

los nostres enemichs; pel fet de volar en contra y sobre tot

•per les explicacions que donaren del seu vot alguns repu-

blicans, se posaren en clar, fins pels més indiferents per la

nostra causa, les qualitats que caracierisan a n' aquell gru-

po de monàrquichs y republicans que defensan al Ajunia-

mont los inreressos de... la seva butxaca; qualitats que son

la ignorància fins a la estupidesa, la intransigència y 1' odi

a. Catalunya.

Lo dia 22 se inaugurà '1 nou local de la Lliga Regiona-

lista, Grandissim interès tenia la sessió que ab tal motiu va

celebrarse, per lo molt que 's parlava d' una propera inie-

ligencia entre '1 Regionalisme català y la «Unión Nacio-

nal». Realment los rumors no tardaren en confirmarse,

donantlos per ben fonamentats, lo president senyor Rusi-

nol, successor en aquell important lloch del Dr. Robert;

r endemà meieix marxaren cap a Lleyda los tres diputats

catalanistes, juntament ab los dos Secretaris deia Lliga.

Allí 's irobaren ab en Paraiso, lo President del Directori de

la «Unión Nacional*, arribant a una inteligencia pera Is

fins comuns y baix la base del respecte pels respectius pro-

grames.

La confirmació de la noticia al meieix temps que omplí

de goig als catalans, espahordi a les colles caciquistcs y
partits centralistes. Molts dissimularen lo seu esverament

per aquest fel tan trascendenial per Catalunya y per Espa-

nya, però alguns no 's sapigueren estar de combatre la in-

teligencia furiosament, confirmant axis la creencia en los

incalculables beneficis que n' haurà d' expcrimeniar la bo-

na causa.
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Aprofitat sigué aquest mes d' Octubre pei Catalanisme

perquè ademés de tot quant dexàm dit, se va efectuar a

Barcelona, los derrers dies ds\ mes, laAssamblea deis fede-

rals catalans, com a preparatòria de la de iMadrid. Lo par-

tit federal català, seguint la linia de conducip que dexà

marcada en Pi y accentuant de consegüent les seves ten-

dències autonomistes, prengué acorts de tal naturalesa,

que tal vegada precipiten la natural y ja indispensable

transformació que té d' experimentar aquest apreciable

resto dels antichs partits espanyols.

Si aprofitat va ser pel Catalanisme '1 mes d' Octubre no

menys ho ha sigut lo de Novembre.

Dos grans acontexements se registran en la primera

quinzena: tots dos fora de Catalunya; tots dos fills respec-

tivament de la doble naturalesa del Catalanisme, manifes-

tació hermosíssima 1' un de la sava de la tradició, de la

poesia, del sentiment que porta la nostra idea; expansió

irascendental 1' altre, de la força vital del Regionalismecom

a ideal destinat a redimir al Estat espanyol dels viaranys

moitals que segueix.

A primers del mes, va ser coneguda una carta-pastoral

del bisbe de Perpinyà, en la que, dirigintse als catalans

de la seva diócessis y als de la banda ençà dels Pirineus,

los hi feya saber que 'I dia ii pendría so'.emniai possessió

de la enrunada església abacial de Sant Martí del Canigó

y que ab la ajuda de tots se proposava restaurar.

No podria venir més a tom aytal determinació. La festa

dels Jochs Florals després de quaranta tres anys de cele-

brarse sense interrupció, havia sigut enguany suspesa.

Una idea va acudirse a n' alguns entussiastes. ^-.Aném a ce-

lebrar la festa en aquell troç esquarterat de la Pàtria.-*

Y comptant ab la generosa venia del bondadós Prelat,

lo Consistori dels Jojhs Florals ab ben ilegítima satisfacció

feu córrer la nova. Entre Is més afectats per les lletres pà-

tries, s' estengueren correnus d'indefinible joya, aprestant-
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se a pujar a la monlanya que ab tanta sublimitat havia

cantat lo poeta catali, pera donar una germanivola abraça-

da als nostres compatriotes del vehí Estat y entonar un
himne de bellesa imponderablea laPatria, la Féyl' Amor,

lema sani, despartador de les nostres reivindicacion"».

L' altre acontexement a que hem aludil y ab lo quede-
vém tancar la present Revista, es conseqüència d' un fet

ja registrat, lo Pacte efectuat a Lleyda, entre 'Is represen-

tants de la «Unió Nacional» y del Catalanisme.

L)día8 de Novembre, serà inesborrable en los anals

tan plens de misèries del Parlament espanyol. Per prime-

ra vegada los diputats y '1 senador representants de la nos-

tra causa, se presentan als Cossos Colegisladors, aliats

més que ab un partit, ab los representants d' altres re-

gions, aliança que no té sols la força que li donan los qui

1' han pactada, sinó que vé enrobustida per les adhesions

que elements afins d' antigues nacionalitats, órfens de re-

presentació al Parlament, los hi envían. Es realment un

fet de transcendència immensa.

Y parla 1' Alba, aquell eloqüent diputat castellà que

després d' haver defensat a Catalunya de les falses imputa-

cions que per miléssima vegada se li dirigían per motiu

dels successos del Maig, alguns mesos després, pel Setem-

bre, proclamava en los Jochs Florals d'Albacete, la supe-

rioritat de Catalunya pera posarse al devant del moviment

regenerador d' Espanya; y a darrera del seu discurs, que

representa un pas més cap a les nostres doctrines, segueix

lo den Rusinol; però quan aquest representant nostre co-

mençava a posar a la picota als governants, denunciant lo

seu incalificable comportament ab Catalunya, la política

centralista experimenta una d' aquelles xarboiades que

posan més de relleu la immundícia en que "s remena y al

sonar la irrisòria paraula crisis que res significa en veritat,

perquè res essencialment modifica, se suspenen les ses-

sions de les Corts.

Lo cop ja era donat; quedavan per sempre més inutili-

sats los falsos arguments del nostre exclusivisme; los di-

putats nostres, ab ses declaracions, ab I' interès que s' ha-
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vían pres per lo processat Sabí d' Arana, capitost del nacio-

nalisme basch a la fi deslliurat de son llarch cautiveri de

cinch mesos y absolt, havían fet reviuie les simpaties que

per Catalunya temps ha que manifestavan algunes regions

y en Moret lo manifasser del fracassat Ministeri y. del que '1

segueix, tan fracassat com 1' anterior y com tots los que

vindran, havia declarat en plé Parlament:

«Yo tengo gran interès como diputado de la nación espa-

fiola, y en estos momenios como represeniante del Gobier-

no, en afirmar que de todas las cuestiones graves y urgenies

que demandan examen en la políiica espanola, no hay, à

mi juicio, ninguna que tenga mas preferència por su gra-

vedad que la planteada después de los discursos de los so-

nores Alba y Rusinol.

En estos momentos la cuestión regional, la cueslión de

'as regiones va entrando deniro de la vida espanola, ha

entrado en la política pràctica, lo mismo queotras afirma-

ciones que antes se consideraban como hostiles à la idea

de pàtria é imposibles deniro de ella y han tornado impor-

tància inmensa hasta el punto de que no pasarà por este

banco ningún Gobierno que esiime en algo el cumpli-

miento de su deber, que no las coloque en primera fila y

trate de irlas satisfaciendo».

J. Maspons y Camarasa.

Portava en certa ocasió un home un parell de perdius no molt

amagades per un públich d' una plaça, y se li acercà un altre

preguntantli qué volfa de les perdius. «Senyor, respongué, no les

porto pera vendre». Y 11 replicà lo senyor: «Puix si no les portau

pera vendre, ^per qui públicament les ensenyau? Amagaules,
perquè altrement faran venir desig a alguna prenyada y sereu

causa de alguna ruina més grave del que vos pensau». Semblant
pregunta se podria fer a algunes dones profanament vestides y
escandalosament descubertes de pits. dihentles «si los portau per

vendre o pera qué». Si 'Is portan pera vendre, direm que son
«nes grans rameres y abandonades; y sinó, ^per qué lox en-
senyan?
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DE SOBRETAULA

Anacreóntica dedicada al bon patrici y expert agricultor

DoN March Mir

Les vinyes son replantades

y tenim I' hereu casal;

Deu nos dó bones anyades

y que broten pampolades

de nets al nostre costat.

Roseta, fóra tristesa,

que per tothom surt lo sol,

ja ho veus, aquella vellesa

que 'ns feya tanta feresa

ha tingut io seu consol.

jQue era trist vint any.s arrera

quan arreu la filoxera

tot ho anava devorant!

Cada nova primavera

nos portava un nou espant.

Ara al rost, ara a la plana

los ceps s' anavan perdent;

un any treyan molta ufana

y r any següent, canya vana,

sense un rahím lo sarment.

Veure allò desesperava

y a voltes quasi pensava

si del mon era la fi;

tot iristoi jo 'm preguntava

^com ho farem sense vi.''

Conira 'i mal res hi valia,

ni 'Is suors de cada dia
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ni '1 podar ni M magencar;

era morta la alegria

del bell temps del veremar.

Vuyts los cups, tots ressonavan

com una caxa de mort

y 'Is rabassayres pioravan

quan a colles emigravan

lluny, ben lluny, sense conhort.

Mes ja reviu I" esper? nça,

que 'I treball es la fiança

de la nostra bona gent...

Apa noya, '1 porró atança

que 'I vull fiblai de valent.

iQuina invenció més bonica

fou aquesta del porró!

Un català quan xerrica

l'alegria comunica
fins a n' els banclis del escó.

Y quan passa de mà en mà
en les nostres treballades

sense dexàl reposar,

ab les forces renovades

venen ganes de cantar.

Que es un beure regalat

aqueix filet de rubins

que va cayent refrescat,

y al ficarse cos endins

dexa r esprií confortat.

Tu te 'n rius?... axí m' agradas;

alça, beu, remulla '1 coll...

veuràs com treuen brocades
les Riparies que he empeltades
de xarel-Io y de sumoll.
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Ja ha tornat la primavera

y farem vi com abans;

y treballant ab dalera

traurem 1' altra filoxera

que 'ns han duyt los castellans.

Mentres la vinya ja lleva

nos anem fent vells jo y tu;

però 'I cor encara estreva,

vinga un abràç, Rosa meva,

que no hi prenga mal ningú.

Les vinyes son replantades

y tenim 1' hereu casat

que vingan força maynades

y 'nsdongue bones anyades

la Verge de Montserrat.

Jaume Collell, Pvre.

11902Ï (•)

jCatalans! bé I' hem tinguda;

iCatalansI bé 1' hem passada,

aquest any, la mala anyada.

Del «irbre de la pàtria

nos ha aterrat la mort

lo brot més sà y més fort;

iploremio catalans!

y enfortits pel dolor

cuydém, com may, la soca.

(') Del tomo «A cop calent» pròxim a publicarsc.
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Ja es hora, catalans,

de que 'ns donguém le^ mans

y 'ns hi lirém de cap.

De ferm y sens soroll

posemhi lots lo col.l,

lo cor y fins Deu sap,

perquè ses branques vajan pujant

y sa capsada 's vaja axamplant

fins abrigans a tots.

jCataiansI bé 1' hem tinguda;

jCatalansI bé 1' hem passada,

aquest any, la mala anyada.

Del cel de la poesia

s' ha post l'astre brillant

més nostre y més gegant.

Lo plora iot lo mon,

y, ab pena sens igual,

la nostra santa llengua.

jOh llengua! en ta dissort,

ab lo seu sol recort

serenaràs ton front;

y quan sentis desmay
reprèn, més fort que may,
sòs cants, que, a 1' horitzont,

ja s' anuncia, pel teu consol,

la nova aubada d' un altre sol,

d' un sol de Uivertat.

iCaialans! Sant Jordi 'ns guardi;

de lení un' altra vegada,

com enguany, tan mala anyada.

Joaquim Cabot y Rovira.
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REVISTA LITERÀRIA

No es possible escriure aquesta revista literària sense

dedicaria casi toia a la memòria del altíssim poeta desa-

paregut enguany entre dues florides, la de la terra y la del

seu esperit excels. Mentres les fonJalades de Vallvidrera

s' embellían més qu^en c«p altra primavera per festejar al

poeta català, aquest ab la imaginació plena de Flors de

Maria anava decandintse, y en mitg la desolació de son

amich y la recansa de iot lo seu poble volà al cel son

esperit

dexant sols aqui a la terra

de flor mustia la desferra

d' hon 1' Abella ha tret sa mel...

jY a que recordar sa gloriosa vida literària y ses tristeses

d' home are que ja tothom ha tingut ocasió de llegiries y

rellegiries en tota la prempsa catalana y extrangera, donchs

ab los mesos transcorreguts desde sa pèrdua, es aquesta

tan sentida com lo dia en que va ocórrer.? Ab en Verdaguer

va moiir quelcom més que 1' autor de \&A(lúntida, Canigó,

Idilis y Cants mistichs, V expléndit róssech de poemets, co-

leccions de poesies y llibres de inimitable prosa; morí,

quedà sospés en lo bó de la feyna, 1' esforç més titànich

que s' ha intentat en aquesta terra per lograr la ressurrec-

ció de la llengua que es la vida característica del poble.

L' Aguiló fou lo precursor de la bona nova y en Verdaguer

ha sigut lo Messies; lo stu excels poder imaginatiu que ha-

via rebut com a dó del qui realment tot ho pot, fou donat

en ofrena a la ventafochs de íes llengües neo-llatines quan

ta havia sigut arrencada del cendrer ahon tothom àdhuc

los s«us la havían entaforada.y quan ja li feyan reparf.r que

en son front encare s* hi coneix lo sech que hi dexà la co-

rona de comtesa Aleshores calia '1 gran esforç y com

e'ra voler de Deu que 1 rcnaxcmcnt de Catalunya no fos

foch de encenalls, sinó quelcom perdurable, aparegué 'I
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geni que al valerse de la llengua nadiva pera dar forma a

ses immenses y delicades concepcions poètiques feu obra

creadora, donchs completà '1 léxich del seu poble y dotà a

aquest d' un conjunt d' obres que may havia rebut de cap

fill seu. Veusaquí lo gran deute que ab ell ha contret la li-

teratura dignificada y redimida.

D' ell hauríam parlat també enguany encare que no ha-

gués sigut ab lo tó anyorívol d' aquesta nota necrològica.

Cabalment poch temps abans de sa mort li havíam sentit

llegir un treball seu en prosa de crítica literària y històrica

dels anys en que '1 mestre Rubió y Ors tocava la dolça

gayta en les vores enramades del fabril Llobregat, dexon-

dint als lletrats de Catalunya que no més sablan cervante-

jar y agafar postures simiesques, atrets los ulls y 1' ànima

per la gent de la Cort d' Espanya. Aquella època de desper-

tament es màgicament evocada per la ploma d' or de Mos-
sèn Cinto trn poch avesada a aquesta mena de treballs.

Flors de Maria es la obra d' en Verdaguer que parlarà

sempre a les vinentes generacions de la mort del poeta,

donchs fou donada a llum casi al meteix temps en que son

esperit fugia d' aquest mon de misèries cap a la llum eter-

na, lo tsstameni poétich, lo recull de totes les dolceses y
refinaments literaris del autor de tants bons versos. Aquest

ha fet ab son darrer llibre lo que algunes plantes tropicals,

treuen una explèndida florida, desprès se mustigan y s' as-

secan: ja ho han donat tot al mon. Mes lo mon encare

n' ha volgudes més de melodies verdaguerines y dos

amichs fidels acaban de publicarne en la diada dels morts

una nova colecciò ab 1' escayent líiol de La millor corona

que podran assaborir l' immens estol d' admiradors del gran

poeta quiare meteix estan agotant ses obres en totes tes

llibreries de Catalunya. Acabarem aquesta nota donant
coinpte d' haverse publicat de poch lo primer llibret de

crítica y biografia de Mossèn Cinto, degut a la ploma del

Dr. Falp y Plana.

Un altre Mestre ha mort enguany en la Illa daurada: en

Geroni Rosselló, un dels primers de la primera tanda, lo

enamorat del B. Ramon LluU y aplegador de ses obres,

5
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r auior de romanços hisiórichs d' hermosa y catalanesca

factura, lo poeta corprès per lo romanticisme de sa època

que ell expressava en composicions de nítida frescor que
recordavan los accents llatins de Manzoni encare més les

poètiques boyres del Nori, lo qui 's firmà sovint Lo Can-
çoner de Miramar, y batejà son aplech de poesies are ja

buscat pels bibliòfils, ab lo liiol de Lo Joglar de May-
lorcha... Al cel sia.

L' Apeles mestres ha publicat en lo folletí del ilustrat

setmanari Joventut, un aplech de poesies inspirades com
a seves. Los Croquis Cií//aí3^a/js, tenen tot I' ayre de petita

contemplació que caracterisa les poesies d' en Mestres,

aplicat als espectacles de vida ciutadana, enamorat de lo pe-

tit, yfins insignificant de tot ne treu la goteta de poesia y
ho expressa després en versos plens de melodia, més enca-

re que de correcció y bon llenguatge català.

L' Ignasi Iglesias ha fet ses Ofrenes a la nostra literatura,

esquisides y sentides, parlant sempre dels humils pera '1

qui té tota sa devoció; 1' Eveli Doria ha publicat ses Bran-
ques mortes, llibre de violenta sàtira social en lo que s' hi

reconeix la trassa de compondre del autor de la Música

vella encare que en son nou llibre sia més vigorós y enco-

nat; en Ramon Masitern nos ha recreat ab les idiliques

poesies de La Vida al camp, correctes y diàfanes; en Ferran

Girbal ses dotze ayroses poesieies Tot /' any; en Clapés y

Corbera, sos ben escrits Cants de natura, y en Falp y Plana

sa primera colecció de poesies que revelan evidents apti-

tuts literàries. Fins aquí les obres en ver».

La obra de imaginació en prosa més remarcable del any

es deguda a un nou escriptor que fins are sols havia publi-

cat un lomet de poesies. Dihèm mal, si, com asseguran al-

guns, en Victor Català, autor dels Dramas rurals, es la

metexa... persona que firma la noveleta Ideal y 's diu 5. At-

beri, ja no fora nou aquest autor en la novela catalana. Mes

fins en aquesta hipótessis iquína diferencia d' un llibre a

r altre! Lo que en Ideal son dexatamenis romintichs y plo-

raners, en los Dramas rurals es una literatura vigorosa,

gràfica, ardida, mascle, que no s' atura devant de la des-
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cripció de les misèries y les anomena ab lo seu nom, sense

amfibologíes. Lo més seri, lo més esglayador se irova en

aquelles dotze noveletes que ningú diria son escrites per

les mans fines d' una empordanesa (y no lio afirmarem).

Mes recreantse ab les misèries de la vida may dexa de ser

verídica, encare que potser se li podria retreure que '1 bus-

car r aspecte negre y roig de les coses no es cap garantia

ferma de veritat en un autor. Mes si aquest no 's proposa

altra cosa ,jqué hi farem? y si ho fà ab trassa de gran es-

criptor, r aplaudirem ab toies les forces.

En Rusinol en El Poble gris ha escrit un capritxo d' ar-

tista. Es una colecció de quadros en los que fà gala de sa

desbridada imaginació en un nou aspecte: en la descripció

irònica y poch emocionada de la vida de poble. Los nom-
brosos detalls, fragments de veritat, que sovintejan en

aquest llibre, no treuen al conjunt lo segell de poch real y

arbitrari.

Per un altre isiil es obra desviada del bon cami Boyres

baxes den J. M. Roviralta, presentada ab luxo editorial.

Allí tot son símbols, y esllanguiments y innovacions es-

tranyes de llenguatge que fan lo llibre incomprensible, mal-

grat i' esforç d' imaginació que suposa en son autor. Entre

llibres com aquest y les Impresions den Colomé y Fors,

lot ell sinceritat encare que ab poques pretensions literà-

ries, lo públich sempre triarà aquest darrer, donchs única-

ment comprenent a un autor es com pol ferse ressò dels

sentiments que expressa.

L' Aplech de N' Enrich de Fuentes es un altra obra ben

llegidora en la que son autor dona un pvas definitiu cap a

sa caraclerisació com a bon autor català, acabant de perdre

la darrera senyal d' imitació dels autors francesos.

Altres obres s' han publicat de bona prosa catalana en-

care que no sían literàries. Entre elles recordem en primer

Uoch 1(3 Pirineu català den Cessar A. Torras, guia y iti-

nerari complert del nostre Pirineu, descrit ab catalana so-

brietat y presentat ab tots los avenços de les arts del llibre,

de manera que tant en son fons com en sa presentació res

té que envejar a les millors obres similars del exiranger.



— 68 —
La Novel•lística popular den Rossendo Serra es un ex-

celent discurs sobre folk-lore, ben rebut pels complais qui

n'han pogut haver un exemplar de son curt tiratge, tant y
més que dels socis del Centre Excursionista qui escoltaren

sa lectura. Y parlant de discursos devem fer esment de lo

notabilíssim, com tots los seus, del Mestre Picó y Campa-
mar, llegit desde la Presidència del Ateneu Barcelonès y M

den Frederich Rahola al ingressar en la Acadèmia de Bo-

nes Lletres, escrit en correcte català sobre un tema de fora

casa: la crítica de les obres den Baltasar Gracian. que
en Rahola sapigué entendre y desenrotllar magistral-

ment.

L' Ethologia de Manresa den Joaquim Sarret y Arbós,

lo catàlech de manuscrits catalans del Ateneu fet per en

Massó y Torrents, 1' estudi sobre les Santes de Mataró, per

en Pellicer y Pagès, la vida de Sant Ramon Nónat de Mos-

sèn Ramon Camps, Una Grossa de pensaments en vers^ de

r Albert Llanas, les Reglas pràcticas d' escriptura catalana

den Ratel Monjo, F. Pi y Margall den F. Pujolà y Va-

llés, Carlosd' Àustria y Elisabeth de Brunswick à Barcelo-

na y Gerona, den J. R. Carreras, y com a obra de gran em-

penta les Nocions d' arqueologia sagrada de Catalunya

de Mossèn Joseph Gudiol (que també ha publicat enguany

ia obreta L' excursionisme y la arqueologia), son totes elles

notables y necessitarían 1' espay suficient pera ser exposa-

des y celebrades com merexen.

Per últim, farem especial menció de la ben presentada

obreta francesa de Gustave Schulcmberger Expedition des•

almugavares ou routiers catalans, ben escrita encara que no

tan científica ni ben documentada com fora de esperar, del

Catalogo de impresos (libros, folletos y hojas volanies) re-

ferentes à Calaluha del incansable e inteligeni coleccionis-

la cerverí en Jaume Andreu, una joya pels bibliòfils. La
cuestión catalana, llibre de contundent propaganda catal»-

nista den S. Graell, y 'I segon tomo de la Tarragona

cristiana, obra de benedictí que escriu I' Fímili M'^r,.ra

amant de les antigüetats tarragonines.

Acabarem aquesta desgarbada revista font menció oc in
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sopiada suspensió dels Jochs Florals per ordre gubernati va

ab general sorpresa y dels titànichs treballs que està fent lo

Rnt. Antoni Alcover pera la formació del Diccionari de

la llengua catalana. Tot sia per la major glòria de la nos-

tra estimadíssima terra.

E. MoLiNÉ Y Brases.

SOBRE LES ruïnes
DEL TEATRE ROMÀ DE POLLENTIA

Mirau: aqueix pedreny, niu de la mort,

aquesta graderia, ahon solitari

no més ve a seure 1' abatut recort,

un temps eran teatre y escenari

hon la colònia del poder romà
juntava un poble remorós y vari.

Aquí la multilut rigué y plorà

a r ombra de gran tela purpurina
oberta al vent del horitzó llunyà,

mentres pel sol y la blavor marina
veya esfumarse vagorosament
tes fàbules gentils, Musa llatina.

Ja r héroe iràgich ab clamor potent,

imposant des d' aquí ànsia y silenci,

rendia 'Is cors de I' aplegada gent...

Ja la gràcia de Plaute o de Therenci
feya esclafirhi 'I riure delitós,

com fresca font que a revenir comenci..
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Tot era aquí potent, tot ufanós,

quan Polleníia son nom acreditava

en aquest isme de dos ports ayrós.

Filla de Roma M lacticlau filava

ab que 1' august Senat se revestí \

y ab un far primerench s' il•luminava.

Sobre les ones somrihent aquí,

atreya 'Is navegants cap a la terra

que d' aqüeducte y pórtichs embellí.

Be 'n dona testimoni exa desferra

d' objectes destroçats, que are 'I pagès

aquí sols ab 1' arada desenterra.

Ay! d' aquell esplendor no 'n queda res,

més que *1 troçam que en lo terrer s' oculta

y aquestes grades d' escavat mares.

Axó es 1' única forma que insepulta

del antich poble destruit roman,

y al temps esvehidor apar que insulta.

Quan, tremolantne '1 mon. Roma la gran

caygué a la fúria del torrent de barbres,

pel diluvi major que 'Is pobles fan;

ciutats florides de pomposos marbres

se despullaren, com lo tronch romput
sa pompa esfuUen los cimals dels arbres.

Llavors 1' estol de Vàndals tan temut,

aquí aterrant les àligues llatines,

clavà en aquest terrer llança y escut.

Entorn del negre escut fins les ruines

caygueren buides, y pel port desert

ja sols passa4-en les errants gavines.
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D' un altre sediment ja "1 món cobert,

un poble infant aquí visqué, y l' infància

poch cuydaría d' un tresor que 's pert.

En centúries de por y d' ignorància,

desconegut aquí ja tot recort

de la passada pompa y arrogància,

fills de Mahoma o ja guerrers del Nort

escavaren per tombes la pedrera

d' axó que fou teatre de deport.

Axis la graderia duradera

tallada en lo mares del comellar

va convertirse en miserable ossera.

jOh teatre mudat en trist fossar,

imatge ets de piahers, fortuna y glòria

que pot la vida d' aquest mon donar!

Ni 'Is sepulcres y tot mostran memòria
de lo que foren, y llur negre fons

ha tet aquí fantasiar 1' historia.

S' ha dit que aquests covals eren presons

hon tancats se tenien per combatre

aquí en la arena tigres y lleons.

S* ha cregut que axó fou anfïteatre

vegentse sols I' escalonat segment,

únich que '1 temps no ha conseguit abatre.

Axis arts de la pau o joch cruent,

caverna bramulant o fossa muda,
tot se confon en la fatal corrent...

Tot vestigi se pert, tot se trasmuda;

imperis per imperis son borrats...

Sols dura un' Ombra que, jamay retuda,

passa y diu: Vanitat de Vanitats!

Pollensa, i^ Juliol, igo2.

Miquel Costa y Llobera, Pvre.
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AL SAGRAT COR DE JESÜS

HIMNE (I)

commemoratiu de la col•locació de la primera pedra del temple

del Sagrat Cor de Jesús en la montanya del Tibidabo

Cor de Jesús, a qui palau vos dona

donauli vostre amor,

y feu més gran lo nom de Barcelona

que fa d' un mont la trona

de vostre Sagrat Cor.

Enamorat d' Espanya

lo regne 'n voleu fer,

regnau en la montanya

del català terrer.

Del cim d' aquexa serra

vetilau per la ciutat,

per nostra aymada terra,

per tot lo Principat.

Del poble sant a exemple

aquí us adorarem,

tindrem nosaltres temple

y Vos Gerusalém.

Sereu nostra corona,

lo nostre rich tresor,

y ha d' ésser Barcelona

ciutat del sagrat Cor.

De les comarques totes

al Tibidabo altiu,

les ànimes devotes

(t ) Música del Uorejat mestre J. Brunet,
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vindran a ferhi niu.

Ningú de Vos s' allunya,

per vos los catalans

faran de Catalunya

un poble de germans.

(lom sol que may declina

brillau en nostre cel,

de nostra mar llatina

siau lo blanch estel.

Lo signe de bonança

siau per nostres camps.

de la ciutat que avança

lo místich parallamps.

De la montanya a 1' ona,

de r un a 1' altre riu,

lo fill de Barcelona

vol ser vostre caliu.

Oh lliri fragantíssim,

sagrari dels amors,

siau lo llaç dolcíssim,

de nostres pobres cors.

Si un jorn lo crit de guerra

retruny per la regió,

al cim de aquexa serra

alçau nostre peno.

Les barres catalanes

rendim a vostres peus,

servaules ben cristianes,

les glòries dels trofeus.

Jaume Boloix.

—Qui enfonza o alça 'Is pobles, es Deu qui 'Is ha creat.

—Cada romea, porta sa creu.
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REVISTA MUSICAL DEL ANY

Deyam 1' any passat, que IJarcelona en coses d' ari reac-

cionava ab bona tendència, y que res ho provava més que la

molta música executada y la qualitat de la meiexa. En-
guany aquesta corrent s' ha afiançat crexenl les audicions

y fixant nostre públich clarament lo camí que vol obert.

Aquest ha quedat ben determinat en les representacions de

La Posta dels Deus de Wagner, La Tosca den |Puccini y '1

Cristoforo Colombo den Franchetti; les tres estrenades suc-

cessivament al Liceu en les temporades de igoi y 1902.

Pogué harverhi en la primera discussió sobre '1 modo
de posaria, axis com regatejar al mestre Fischer qui la

dirigí, lo tacte ó enteresa pera lograrne una millor execu-

ció, però la obra en sí entrà y fins agradà als recalcitrants

de gust italià que tant impera en |aquella casa. Mes pel

que toca a les dues últimes, ja fou altra cosa, perquè la

Tosca se respectà considerant al seu autor I' inspirat mes-

tre de la Boheme, però no 'I Cristoforo ab tot y valer molt

més que la Tosca.

Lo públich obertament posa ja en dupte la bondat de

la (ípera italiana, y encara que ni per I' una ni per 1' altre

té entusiasme favorintho ab sa assistència, la intenció està

determinada y es lo bon rumbo que emprèn. Les empreses

de nostres teatres lírichs començan a veúreho, y axis no

es estrany que fins una d' istiu, la del Tivoli, procurés en

lo seu repertori dues obres de bona mena com son lo

Don Giopanni den Mozart y I' Hansel y Cretel d' Humper-
dinck que hi portaren gran concurrència, majorment quan

lo Don Giovanni era interpretat per nostreartista Blanchari.

Y fora 'I Teatre Principal que al posar la obra den Dau-

dei L' Arlesiana, nos feu sentir de nou la inspirada músi-

ca que pera dit drama hi compongué en Bizet, cap més

colisseu ha donat altra cosa de volada que siga digna de

mentar. Tot lo gros s' ha distingit en los concerts, y

aquests, com hem dit, han sigut molts y escullits.
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Les Societats constants y que avuy per avuy coniinuan

donant periòdicament les seves sessions, son la Associació

Musical de Barcelona y la Filarmónica.

La Associació concedint sempre major atenció a la mií-

sica de Camera que a cap altra ja que de temps es la seva

especialitat, ha organisat diferentes sessions d' ella ab lo seu

avuy únich quartelo Pellicer, Sanchez, Golvez y Dini, es-

trenant alguna de les obres y execulanine d' altres conegu-

des del repertori clàssich. Fou notable la Recital de can-

çons catalanes que interpretà la distingida soprano senyo-

reta Canizares y que alternà ab les mencionades ses'^ions.

Ademés dos grans concerts de ressonància ha donat la

Associació en !' últim any; un al teatre de Novetats en

quin hi prengué partió cèlebre violinista Huch Heermann,'

director del Qüarteto de Francfort, que li pioporcionà un
èxit colossa'; y altre en lo propi looal en que s' hi estrenà

I' hermós poema del mestre Lamote de Grignon Nit de

Nadal pera solistes, chors y orques'.a. La expressada obra

sigué un triomf pera en Lamote y de lo millor que s' ha

escrit a casa; 1' Orfeó Català posà de sa part son esforç pe-

ra que 'Is chors resultessen bé com van anar. Mereix la

Associació un aplauso perquè tot y portant títol castellà es

la única que patrocina seriament la música de nostres au-
tors.

La Filarmónica en la temporada última ha donat satis-

facció als aficionats fent venir al director alemany Weisi-
gartner pera una sola sessió, en sustitució den MottI que
havia anunciat al començ del curs. Dirigí entre altres lo

seu propi poema Los Camps Elisseus força millor que 'I

Wals de Weber per ell orquestat, sentit la primera vega-
da que vingué a Barcelona. Los Camps Elisseus va donarlos

à conéxer lo mestre Ribera en altre concert anterior, axí

com la sinfonía deu Listz Faust, sessió de les més "interes-

sants organisada per la Filarmónica, ja que en ella s' hi ve-

ya afany de fugir de lo rutinari pera donarnos a conéxer
nou. Dues notabilitats en lo piano vingueren també per
la dita Societat; en Pugno, escoltat ja en altra o.asió, y en
/?ís/er, abdós de talla, sobretot r últim, en l'art d' inter-
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preiar a Beelhoven. Es digne de mentarse un dels concerts

de la Filarmónica, per ha\ erbi fel en ell la reaparició nosire

pianista Albenií{, qui com sempre calivà ai auditori ab son

magistral modo de locar; en la pròpia sessió s' hi presentà

la distingida violoncciisia na Franciscà Vidal, qui junt

ab lo mestre Criclcbooin executaren música de camera,

interpretada ab^ gran distinció y pulcrilut. A fins d' any

lo director de la Filarmónica feu venir pera interpretarne,

al 7VÍ0 de Francfort compost de elements del cèlebre

Quarteto que diiigeix I' Heermann, mental en altre lloch

al parlar de la «Associació Musical» Dit Trio va entusias-

mar y fer desitjar lo Quarietlo d' ahon procedexen alguns

d'ells.

En la temporada de Quaresma '1 Liceu donà com acos-

tuma preferència als concerts. Deu n' organisà y en ells

se và piocurar atendre més a la presentació de mestres di-

rectors que a la novetat y pulidesa dels programes. Quatre

n' hi desfilaren en dita sèrie: Goula (pare), Colonne, Bana-

ner V Kunvvald los dos liltims desconeguts de nosire pii-

blich, aplaudits per éll, però ab preferència '1 darrer ja

que al altre se li consideraren afectades quanies composi-

cions dirigí. A mitja sèrie, vingué una eminència en lo

piano; en Rosenthal qui en tres concerts ja ab la orquesta,

ja sol, dexà sentada ab la seva execució la gayrebé segu-

retat d' ésser lo primer després den Rubinsiein qui ha fet

més impossibles demunt del teclat. Ademès d' aquesta

celebritat, nosire violinista Manent tocà en dues sessions,

essent per tothom reconeguda la seva virtuositat y po-

tencia d' arch, podent figurar malgrat los seus pochs anys

al woslat de les celebritats que avuy corren per Europa

L' Orfeó Català ha continuat durant I' any la seva carre-

ra gloriosa, donantse a conéxer fora de casa ab la excursió

que efectuà pel mitgdía de França, d' ahon vingué feste-

jat y admirat. Lo poble de Barcelona no volgué ésser

menys a lanllo a aplaudir en lo concert que donà '1 6 de

Desembre de 1901, repetició de les composicions que més

éxii havian tingut a Ja altra banda del Piríneu. Dos d' al-

tres ne donà I' Orfeó al teatre de Novetats als 9 de Març y
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13 de Juliol, aquest últim com homenatge a Mossèn Cinio

en quin s' estrenà la Missa a sis veus den Victòria, compo-

sició de les més grosses que 'ns ha dexat sentir 1' Orfeó.

Li recordàm com a noves també La non-non dels pape-

llons y La Gata y en Belitre den Pujol, Romanç de don

Joan V don Ramon den Pedrell. No 't dexo Jesús den Bach,

La Mare de Deu y Divendres Sant, den Nicolau, axis com

lo poema La Nit de Nadal den Lamote de Grignen que ja

hem mental en altra ocasió. L' Orfeó y ab ell lo mestre

Millet han estat la última lemporad i incansables, ja que a

més dels seus concerts reglamentaris han pres yan en

molts d' altres d' importància.

Los pianistes de casa tampoch nos oblidan y procuran

que no 's perda 'i bon nom que en aquest instrument ha

lograt Barcelona. En Vidiella nos donà la friolera de quin-

ze Rapsòdies de Listz en una sola sessió. En altra, en Ma-
tats digué que '1 seu art encara va per amunt, y en Grana-

dos no sigué menys al oferirnos la vetllada del Teatre Prin-

cipal. Tots se portaren com pertoca a gent de la seva talla.

De casa també en Casals, encara que a estones, no dexa

al menys passar any que no 'ns vinga a veure. Tornà ab

lo pianista Baüer en Novembre últim, donant dos concerts

de violoncei-lo y piano en lo teatre de la Granvia, que fo-

ren dos successos pera abdós artistes.

La Associació Wagneriana ha continuat los seus interes-

sants treballs pera donar a conéxer a fons la obra de Wag-
ner, havent publicat en aquest temps, iraduhides al català.

El Drama Wagnerià den Chamberlain y V Or del Rhin,

lo primer per en J. Pena y M segon per en Vilaregut.

Ab motiu de les festes verificades en la exposició d' Art

antich instalada en lo Palau de Belles Arts, s' hi han donat

diferents concerts, entre 'Is quals recordàm I' organisat pel

mestre Goberna ab obres exclusivament pròpies, lo den

Cassadó també ab obres seves la major part, lo de Cata-

lunya Nova y dos o tres solemnes del mestre Nicolau en

que s' hi sumaren I' Orfeó Català, alumnes de la Escola de

Música, chor de St. Andreu, orquesta, banda y orga ab un
total de 6oo executants. En aquests festivals s' hi estrenà



- 78-
la Elegia al Dr. Robert, que fou un nou èxit pera en Ni-

colau.

En aquest temps han aparegut y s' han fundat 1' Orfeó

Barcelonès, Ars Choriim y la Associació Musical d' Aficio-

nats, que totes, junt ab les antigues Catalunya Nova , Cape-

lla Catalana, Escola Jordiana, Federació y Associació de

Chors de Clavé, han influit força en lo moviment que 'ns

ocupa.

De fora nos han visitat dos entitats importants: 1' Orfeó

Pamplonés ab dues sessions, que dexaren agradable memò-
ria y 'I recort d' obres, si bé de gust no gaire refinat, can-

tades d' un modo irreprotxable. Y la Orquesta Lamoureiix

de París, ab son director en Chevillard al cap.

Aquest fou 1' acontexement de 1' any, lo més gros de la

temporada, ja que la orquesta Lamoureux reputada com
una de les primeres d' Europa, no era provable V haguessem

aquí sentida sense la abnegació d'uns quantsaficionats. Los

tres concerts donats per la meiexa, atragueren lo |bó y mi-

llor dels filarmónichs barcelonins al teatre Novetats ahon

se donaren.

Y clohém aquesta ressenya no perquè 'ns talie material,

ja qae detallant los concerts mentats y donant compte dels

rholts privats que no han vist la vida pijblica podríam ferne

un volum, però nos ho priva 'I caràcter de resum que ha-

vem volgut donar al escrit, ja que no pot ser altra cosa.

M. DE Urgellés DePiRBS.

De aquell antich fílosop Sócratcs se llegeix que tenfa una mu-
ller de molt mala condició. Un dia, després de haverli dit mil

fàslichs a la cara, sens tornarli resposta, prengué la capa, se n'is-

qué do casa y s' assentà en un pedrís de prop de la porta. Klhi

rabiosa perquè la tractava de loca, no lornantli resposta, vclienl

lo devall la (iiieslra, pretigué un gibrell o una conca plena de ny-

gua, y se n' assegurà tant be de llcnçarli demunt, que lo mullA

de cap a peus. Kmpenyat al dissimulo de aquella locura, ab grnii

rep6s y paciència digué als seus dexchics que s' ho cstavan con-

templant: nSempre ho havia pensat que després dels trons vin-

dria la pluja».
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LO CEL DEL ESPERIT

Natura, excelsa natura,

obra y paraula de Deu,
ta grandesa y ta hermosura
com encantan lo cor meu!

Natura, excelsa natura,

iluminat per ta llum
no 'm negues may la ventura
d'aspirar lo teu perfum.

Jo sent la flayre divina

que 't dexà lo Creador

y que a I' anima encamina
al Verger d' eterna amor.

En la vall, en la montanya
sempre veig la immensitat
com en la mar que '1 mon banya
lo bell cel transparentat.

Una pedra, una floreta

me descobren 1' infinil;

ay! com 1' ànima està estreta

dins mon cos tan escafitl

Perçó a trench d' auba a 1' altura
ab lo cor adelerat

munt de tos cims, oh natura,
per veure 'I cel tot plegat.

Y la .meua àhima vola
per la immensa creació

•
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que ha sis mil anys que rodola

sens trobar aiuradó.

Y mir y mir, que lii vuit veure

lo gran cel del esperit,

hon no puch dexar de creure

que hi siga Deu dia y nit.

Sol de la vida amagada,

oh Jesucrisi, home y Deu,

si 'm donesses ta mirada

com miraria '1 cor meul

Miquel Victorià Amer.

A L' ORFEÓ MALLORQUÍ

Cantau, cantau, nobles cantors

les cançons belles de la pàtria,

y de fé viva y purs amors

dolces tonades.

L' august peno d' un art novell

que als cors axeca y fà reviure

amunt alçau, y 's renoveu

sa glòria insigne.

Nostra roqueía en son escut

tendra un quarttír d' or y de plata,

que es vostre crit jamay retut

{Visca !a patrial

Antoni M.* Penya.
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REVISTA TEATRAL

Ja' hi lornàm a ser. Un altre any passar y un gavadal mrés

d' ilusions perdudes. Sembla que siga un càstich lo que
passa ab lo Teatre Català. Cada vegada que s' anuncia nova

temporada, la empresa que 'i sol agareilar omple 'Is car-

lellsde títols d' obres noves, que.'s converiexen al cap d'a-

vall en tres o quatre produccions de relatiu interès y un
feix de insustancialiíals sense importància.

Per axó gairebé m' estimaria més una febrada que 1' en-

carrech de donar compte als lectors del «Calendari Català»

del moviment teatral del any.

Regirant papers vells y cercant pels recons de la memò-
ria, no arribo a trovar més .le mitja dotzena de obres que
vaigan un bon recort.

La primera que 's va estrenarà Romea durant 1' any, va

ser lo drama «El cor del poble» de l' Iglesias, corresponent

a la temporada passada y digne de ser recordat per 1' estu-

di que fa V autor dels personatges y del medi, arrencats ve-

ritablement del natural. La acció dramàtica potser no arri-

ba a tanta altura, però es també digne d' elogi, havenlhfi al-

guns trossos molt ensopegats y justos, especialment en lo

genre sentimental de bona mena. Aquell matrimoni que
considera com a fil' seu al que s' ha afillat després de criar-

lo, arriba en molts indrets, a commoure fondament, deia
metexa man/era que commou, encara que no tant,—degut
ai seu aspecte més o menys convencional,— la resolució

ferma motivada pel xicot, quan oferíntseli tot d' una la

marea qui no coneix y les riqueses que may ha tastat, les

mfusa resoJtament pera no apartarse may del costat dels

seus protectors, als qui considera coma pares veritables.

Al «Cor del poble» va seguir durant la temporada pas-

6
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sada «La pecadora» den Guimerà, qui ab lot y ceria ten-

dència a apartarse xlels raotJlos vells, no consegueix sus-

treures al hàbit iié ceYcar I' aplauso del públich, per

medi dels efectes... d' efecte. De iotes maneres lo primer

acte y part del segon, son fets ab una sobrietat desacosiu-

:mada en lo nostre tràgich arribant a fer al espectador la

ilussió de que assaboreix una producció superba deguda

a algun gran mestre de fora casi. Fins 1' assumpio es un
-çlels més poch esploíali pels autors catalans, vegentshi cer-

-i%. semblança, encara que de lluny, ab la «Magda» de

Sundeimann y «Animas solilarias» d' Hauptmann.
També va estrenarse cap a les acaballes de la lempora-

-da un drama de D. Joseph Pons y Pagès auior nou en co-

sses'de teatre. Se tiiula «Sol ixent» y si be I' assunipto en

que 's basa ha sigut ja tractat per molls autors, lo Sr. Pons

demostra en son desenrotllo veritables qualitats pera '1

conreu del genre.

En cambi «Las flors del desert» original de D. Jaume
•Brossa, no passa de ser una producció d' interès ,ben es-

càs, cosa que pot afirmarse també dels «Senyors de paper»

den Pompeu Gener, axis com de molles altres obres estre-

nades durani 1' any. De la majoria, es ben segur que ja

gairebé ningú arriba a recordarne 'Is títols. Per la meva

•part, puch afirmar que al reunir los datos que m' han vin-

• gut a mà pera escriure aquesta revista, he tingut veritables

- sorpreses.

Y 's comprèn. ^Qui es que se 'n recorda, al cap de vuyt

dies d' haverles vist, d' obres com «El regiment de Mal-

grat» y «Vocació de Sant» de D. Pau Parellada? ^Qui 'n

• conserva una lleugera impresió de la peça «Botifarras

dolsas» de D. F. X. Godo? ^QuI es capàs de relenirne re<;

de*Las Bodas d' or» den Jordà?... Gairebé ningú.

Anem a dir que, fora les JeI Sr. Parellada, que tenen

més d' un acte, les demés son totes d' enanes di nensions y

per consegüent, (àcils d' oblidar. Però també son obres

curtes «Gent de platja» den Bori y Fontesié y «El malalt

. crónich» den Rusifiol, lo qual no impideix que se l.'s re-

-corde ab gust,., ab molt més gust que «Els Jochs florals
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de Canprosa» del darrer, donchs es una obra que si be té

en alguns indrets certa gràcia, queda deslluhida per la se-

va finalitat veritablement desastrosa, com ho prova '1 fet

d' haversen servit contra Catalunya los seus enemíchs.

Veusaquí, lleugerament ressenyat, lo moviment teatral

del any... Potser algú '1 trovarà incomplert, notant la falta

d' algunes obres o tirantme en cara la lleugeresa ab que

passo sobre algunes altres... Potser si que es veritat... Pe-

rò també ho es que moltes de les estrenades durant I' any

no merexen un estudi fet a conciencia. Per axó, sobre la

majoria, he cregut més prudent callar que guanyarme boy

censurantles, la antipatia dels seus autors.

Y si no les hagués censurades, ^-qué n' hauria tret de

parlarne.!*... Res més sinó la pèrdua del temps que hauria

empleat cercantne 'Is títols y 'Is noms dels autors, pera ter

en lloch d' un article, una mena d' inventari de trastos

inútils.

J. Morató.

En la ciutat de Alexandria hi hagué un home que en sa joven-

tut tingué molt mal respecte a son pare. Vingué aquest fill, per

discurs del temps, a tenir un fill. que 'I tractava pitjor. Un dia

tingueren los dos rahons, y de paraules passaren a les obres, de

tal manera que prenent lo fill a son pare per los cabells, comen-

çà a arrossegaria per una sala ab gran crueldat, fins a arribar a

una columna que hi havia en dita sala: a la qual arribats, lo des-

graciat pare, girantse a mirar lo seu filll, digué: «Has de saber,

fill, que jo a mon pare no '1 vas arrossegar sinó fins aquí, y en

aquest puesto ja '1 vas dexar». ^Sabeu lo que respongué lo cruel

fill? «Puix jo voi vull arrossegar quatre passos més enllà y usar

de més crueltat deia que vos usareu ab vostre pare y mon avi».

Y axis, fills, miràu cóm vos portau ab vostres pares, que axis se

portaran vostres fills ab vosaltres.
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CATAI,U1Í.XA P LA ttOÇT DE SON. IMMORTAL POETA

MOSSÈN JACINTO VERDAGUER

ELEGÍA

Oh Mon, sosségat jPer mon Déu, reposa]

No dalles més en mos jardins, dexanilos

com segador pel mes de juny les messesl

Tos peus ossosos han malmès les cordes

d'aquella lira que mon fíll polsava,

quina dolcesa lol lo món fruhía.

Tu I' has trencada, y has dexat de sopie

la font divina de mos cants axutai...

Del Pirineu les joguilloses fades,

embolcallantse ab llurs mantells de boyres,

s' aplegan tristes y s' asseuen, mudes,

del Canigó en la solitària falda.

Mentres esquinça sa blavosa vejta,

un De profundis imponent entona

la ffeda Atlàfíti^^, çhprejíiptlo opdines.

AçaU '1 front lo W^optse/rí^t, fe,résiectí

guayt^ni I9, loo^ba ç|^l (çrveot caniítj-re;

com un ros^fi cje. bril|fi/iis, e^purnan,

lliscant quietes, de la Fé les llàgrinies;

arraulidetes pels escons, que 's corcan,

les revellides tradicions sospiran;

esnria-perdudes, les llegendes fugen

cercant lluís baumes que ennegrí "I misteri,

y 'I verb aug^ust dç mon reyal llinatge

plpra al apósiql qi^e I" ompl| de glòria!

Tacava, a^.e.ç»ç|ïi sít.vqlaçiafcnpa,

que 'I Sol diví li socarrà li-s alis.
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Ploreu àb mi fplorémló tots al geni

qui serà 'I pi^ff)è dè Vidents céliturréi!

Mare de genis jà fn' hk dit là Historià;

mes Verdaguer, de rnà gàrianda aurífera

serà la perla més -preuada y bella.

Vosaltres, fades dels estanys pufissirns,

hon cada nit la lluna vé y s' aboca

pera esbandirhi son mantell d' estrelles,

dexant prisades ses blavenques air.ues:

alçauli un càntich al poela insigne

qui, al dexondarvos, vos ha fet eternes;

aparellauli una superba tomba,

bella y guarnida de alhambresques randes

de gel, trepades pel cisell que ell duya

quan lo palau dt Flordeneu polia.

Mes, nó; dexaulo 1' obelisch. Pertocan

a la modèstia de mon fill los braços

de Sant Martí, que, esperançats, ja s' obren

tot cobejant ses immoriils despulles.

Alçàu depressa les parets runoses,

les que ell en somnis axecafse veya,

y quan del temps s' haurà esborrat lo rastre,

en processó jo pujaré al cenobi

portanthi 1' urna, de brillants crosiada,

hon de mon fill recalaré les cendres

com en un pom alabíistri '1 dolç bàlsam.

L' esguart placévoi giraré a ma terra

y elevant I' urna com un reliquiari,

lot benehint a ma fiUada adicte,

r ànima trista y ab los ulls plorosos

diré a la perla del Rosselló: «.Venèral

aquest tresor tan gloriós que 'tfto.»

Llavors un himne esclatarà elegíach,

sublim, immens y eriíérnidor, barrejà

de goig y pena, de díSsòri y glorià;

y mcnires 1' echo 'I gronxarà pels aires

y ab núvols d' or lo Canigó 's vestesca.
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vosaltres, fades, respondreu llunyanes

ab les Montanyes regalades. Dolça,

la de Lanós vos guiarà ab sa lira,

lira del cel que per mon fill sospira!

JosEPH Masy Casanovas.

Al peu del Puign<al, Juny de 1902,

LA FARGA D' ARAM

«La farga d' ararn

no va tota sola;

qui hi malla de ferm

no es home ni dona;

qui hi malla a la nit,

qui abrusa la forja,

si fos lo follet

mal llamp que V enfonga!»

Al dirho r Aleix

de ràbia s' arbola

ohinl bescantar

la farga pel poble.

S' hi paria d' un crim

comès a les ombres;

b' hi parla d' un mori

trovat a la gorga.

L' Aleix, fenthi '1 sort,

no hi bada pas boca.

La fargal pensa ell....

les dobles que costa....

si hi dura 'I soroll

no baten los comtes;

si hi dura M soroll

la farga es ben morta.
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La farga d' aram

ningú no li lloga;

ni a sou ni a cap preu

fargayres no trova;

«Que hi vaja 1' Aleix,

murmuran les dones;

que 's mori de fam

i res no se 'n cobra.»

L' Aleix se n' hi va

de grai o per força;

tancanishi a la nit

no dorm ni reposa,

y ab un llaniernol

irovat a les golfes,

pels causy recons

furejay escolta.

D' allà al martinet

sent moure la roda;

r Aleix com un gat

baxmthi tremola...

—Qui sou?—diu cridant

—Qui sou?— ... y s' hi topa

ab r ombra del mort

iroval a la gorga.

De 1' ombra al devant
1' Aleix s' agenolla

—Perdó! íà ab dos ulls

exint de les conques.

Perdó! fà I' Aleix....

I' atrapa la roda,

y cau esclafat

de boca-terrosa.

A. BORI Y FONTESTA
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MOSSÈN JACINTO VERDAGUER

(l' últim recort)

Parlament a la vetllada necrològica dels «Montanyenchs.»

Senyors y companys.

En iota alira ocasió no m' atreviria a participar als tre-

balls de vostès ni a 'Is hi dirigir la paraula, niés tractant

d" una sessió dedicada a la bona memòria de Mossèn Cin-

to, me tenen aquí com a fill de la terra germana de Rosse-

lló, que s' adhereix del tot al vostre pensament.

La darrera vegada que vaig veure a Mossèn Cinto, va

ésser a Perpinyà, pel Desembre de 1901, quan vingué a

1' enterro del Senyor Pépratx (D. I. p.). Primer, lo vaig

anar a saludar al bisbat, hon lo trobí rodejat de totes me-
nes d' atencions pel nostre Senyor Bisbe, que li tenia una

fonda amistat.

Lo lendemà de matí lo vaig esperar a la capelleta de les

monges del Bon-Pastor, hon tenia de celebrar, quan entri,

all, prim, com era, ab lo seu gran mantó, més ab un

caminar tan senzill, y una mirada tan dolça, sigué una

sorpresa per la bona gent que era aquí. Lo vaig seguir a la

sacristía; enrahonarein a mitja-veu, y me demanà que li

cerqués «lo que 'Is pagesos de Rosselló feyen dir al cant

dels aucells»; quin home més aficionat a la poesia populari

La nit lo vaig esperar a ca 'I Senyor Pépratx; nos passeja-

rem per la plaça Aragó, parlant de I' Atléntida, del Senyor

Pépratx, del poema Canigó, del Pensament Català de quin

mossèn Cinto era director literari. Y com lo temps li pres-

sava, nos despedirem.— «Vostè tornarà aviat, li vaig dir;

sap qua al bon temps tenim projectat una anada a Sant

Martí de Canigó...—» Miri • la voluntat de Deu |que mc
fa.— «Donchs, Deu lo guarí, y a reveure.— «Si endc-

vantl» y me donà una apreiada de mà.

«Endevani» me va ésser la seua derrera paraula; donchs
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si, endevant per Deu, per ^a pàtria y per la llengua catala-

na, que es io que mossèn Cinto nos ha ensenyat d' es-

timar.

J. Delpont.

«Pobret de mi, m' encaminavi cap al cel eíi cotxe y ab

flors; y al cel no s' hi pot anar que per camí d' espines;

donchs lo bon Deu m' estima...»

»A mi ja me passaran també aquestes desgracies; com
que s' ha vist a Nostre-Senyor clavat a la creu, entre-tfiitg

de dos lladres, a mi bé me pot venir alguna pena, per for-

ta que siga...>

—Paraules que me digué Mossèn Cinto, a la primera vi-

sita que li vaig fer, pel Nadal de 1896.

J. Delpont.

LA SEU CATIVA

No es pas, no, ta bellesa, tan magna com la trotati

los ulls, lo que del poeta desborda 'i pensament,

ni del volcà les flames que sens vagà 's renovan

al fons del cor, 1' ardencia qui més y més n' encénl

Del art creació excelsa, tal volta concebuda

en hora en que dels llavis de Deu brollà un somriu,

sagrari del Altíssim fores y llar volguda

d' una niçaga forta, que avuy enclenca viu.

Robusta t' axecaren com fou de sa enteresa

la virior antiga, provada a totes llums;

gran y senzilla a I' hora, severa en la riquesa,

com les virtuts del poble, la glòria y les costums.

Ufana en tu prenían, de llum, la inteligencia;

la sanch, de xardor pàtria; lo cor, d' amor a Deu
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y bàlsam saluiífer de divinal essència

fores, per quants planyívols posaren aquí 'I peu.

Aquí 'Is Pahers, de merma guardar los furs jura van;

aquí r Hoslia 's partiren magnats y ciutadans;

lo poble hi feu llurs festes, los Reys s' hi mulleravan,

los odiss' hi adormían y 'Is bons s' hi feyan sants.

Per Lleyda padró y símbol d' immaculada glòria,

llarchs sigles de la fama lo crit anà pel mon;
tes pedres, los fulls eran del llibre de sa historia

y ton brodat cimbori, coronadel seu front.

Per éll la volgué un Príncep, 1' infern degué inspirarlo,

alçantse Rey d' Espanya, sent nat al estranger....

jper força, oh pobra Lleyda, tingueres de dragarlo,

y dir ton nom sos llavis com cal, may van saber!

Una llegió feresta petjà los llirs del Segre,

a l'ombra profanada del làbaro espanyol....

la Uiveriat dels pobles cubríà 's d' un vel negre....

iqué trista, de llavores, irovas la llum del soll

Caygueren murs y cases del vencedor a I' ira;

la Seu empresonada dins un castell restàl...,

foragitats de casa la marea sos fíUs mira,

que al cayre de la porta la tenen d* anyorà.

Res foren per detindré del anjovi 1' afronta,

les seculars grandeses d' inoblidable avior,

del art la iresorada de joyes sense conta

que a I' hora '1 seny encantan y fan glatir al cor.

La herència de tants sigles aquí dignifícada

de Sants, de Reys y prócers, res fou per 1' anjovi.

yavuy....del centinella ressona la petjada,

ah on dels sagrats càntichs la estrofa rodà ahil
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Estàtues y retaules, calats y brodadures,

los que perduts no anyoras, a troços van cayent;

la mà de la codicia vuydà les sepultures,

les cendres que guardavan desféyales lo vent.

La mística clariana dels llantions, moria

de la oració derrera finani ab lo burgit....

^De la grandesa, oh Lieyda.qué 'n resta a>uy en dia?..

lo temple, mes no 1' ara; lo cos, no 1' esperit!

Devades, d' hora en hora, la trista presonera,

de sa dissort recompta lo temps, desde 'I cloquer;

veu en desert clamanta.... jpateix bona sordera

lo cor impertorbable del fréstech carceller!

Mes; ^-no sent lo patrici xardorejà a la cara

lo foch de la vergonya, devant lo monument?....

<;la raça de Mandoni potser ja de sa mare

la veu, que socors clama, per mala sort no entén.^

Qui a toi lo que al cor parla indiferent sab^viure,

ni abDeu ni ab éil ni'ls hómens, com es degut cumpleix.

jmay al afront s' avesa qui pensa morir lliure!

ifill que 'I payral desdenya, lo nom de bort mereix!

F. Ubach y Vinyeta

Quan digas al fill o filla algana cosa que façan y no 't volen

creure, perçó no *t desboques c ntra d' ells, sinó pósatho bé a la

memòria, y a la següent matinada veslos a fer una visita al llit,

que allí 'Is atraparàs sens córrer. |y fenllos memòria de no haver-

te volgut creure, pégals una valenta surra en part que no 'Is pu-

gas trencar cap os. Y veuràs per experiència dos admirables efec-

tes d' aquella surra: lo primer, que per tot aquell dia se recor-

daran del mal que feren no crehent als pares; y lo segon, que 'Is

tindràs contents y alegres com un rossinyol, perquè es adagi ca-

talà «que cul batut, tot lo dfa té salut».
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A LA MORT

DE MOSSÈN JACINTO VERDAGUER

iQue tristes quedàn les flors

de r afrau de Vallvidrera

al fugiïne 'I rossinyol

àl bó de la primaveral

Rossinyol del paradís,

les amors del cel 1' atreyan,

com les flors son dolç perfum

son cor vessava dolcesa;

se 'n volava cap al cel

dexanine trista la terra.

se 'n volava aconortat

de Jesús ab la presencia,

girantne sos ulls morents

vers lo palau de la Verge.

La lira que va polsar

totes les notes arrenca;

càntichs d' amor y de fé,

càniichs de pau y de guerra,

g£ni potent, los atlants

feya reviure en sa pensa

donantne vida y color

a les més heroiques gestes,

y en idilis celestials

y en les místiques dolceses,

esgranava un devassall

de filigranes y perles.

Pàtria meva del meu cor,

bé pols cubrirte ab vel negre,

que s' ha posi lo teU estel

lo que al front tant bé t' csqüeya,

a Folgaroles Sórlt
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y s' apag4 ^ Vallvicirera,

deXfiní, de ^on pas pel mon

(Jç lluip vivíssjrna estela

qije volgntne per 1' çspay

iraspagava les fronteres,

Les centúries passaran

ab sos dols y ses grandeses,

mes lo nom del gran cantor

np morirà en nostra terra,

y en cada cor catal^

Verdagyer hi ijndrà un temple.

Consol Vall^ y Riera.

EN PLE DESERT

(fragment)

Hç s>ortit de la faciQfía de bon matí. M' a,CQmpanya Bus-

himftn, mon guia inseparable, ajt, bçn sapat, de muscles

de ferro capassos d' escanyar ^ un lieó; Iqs seus ulls negres

llampegan y desafian al sol, la negror de la seva pell con-

trasta ab Ift blancor de la sorrq que trepitjàm y ab la ratlla

de der^ts que ensenya quan somriu; porta otxjaique blanch

çeijyit ablíi faxa de^ la que penja una platejada gumia, lo

corn cisellat de la pólvora y la bossa de cuyro de ies muni-

cioosi camina descals, lleuger, per sobre aquella fina sorra

han jo nrv" enfonzo a|b les meues sabates acostumades al

rocam del Pirineu; maneja 'I Remington com una palla

y '1 poíta de mil maneres, es lo seu ceptre; ay d' aquella

qgi 1' engajtés!

Lq &pl ha anat fem via; trepitjàm les nostres sombres y
la plana immensa s' estén al nostre entorn. Ni la més pe-

tita alenada de vida trenca la calma de mort que 'ns rode-

ja; rés, ni una planta, ï\\ iiq insecte, ni un aucell, pera

alegrarnos; aren* y més arexia, roques pelades pel vent,

y 4ç tant en tant petjades de gacela, de antilope y d' altres

animals per mi desconeguts.
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jQué petit se trova un hom devant tania immensitail

En cambi Bushiman s' hi trova a pler; sembla un rey en

sos dominis, ab lo cap nú, tan prompte sembla desafiar lo

immens del horitzó' diriginihi sa penetrant mirada com
escorcolla les petjades de la sorra que '1 vent no ha borrat

encara.

—^'Que miras, Bushiman?

—

—Aquesta nit han passat per aquí set gaceles. Aquestes

petjades son de negre; aquestes de moro. Cal vigilar.

Y ell, fidel, vigila mentres jo busco de acl y d' allà lo

que 'm deu servir d' estudi y arreplego munts de pedres

que ell se carrega plé de respecte.

—^No 't sembla, Bushijnan, que podríam esmorsar?

• —Allí.

Y 'm senyala un. turó que sobressurt en aquella plana.

Y alli menjàm, sols, ben, sols, sota un sol que aclapara; lo

termòmetre marca 60 graus. Jo casi no menjo contem-
plant al meu guia que ho fà de debò; després s' ageu boca-

terrosa, s'embolica 'I cap ab \o jaique y a dormir. Ni en axó

puch imitario; aquell sol me recrema, la arena bull, y pre-

feresch passejarme y trossejar les pedres ab lo meu martell

pera estudiar sa tormaciò. Los fòssils hi son a centenars;

fòssils pertanyenls a animals de terrenos hon hi hauria

luxuriosa vegetació (tielix) per trovarshi en tan gran

nombre. Y ara en cambi no veyém en lloch una mata, un

rebroll qualsevol pera guardarnos un moment d' aquells

raigs de ferro fós; no hi hà altra sombra que la que nosal-

tres metexos fem, y aquesta no fà més que cubrimos los

peus.

Caminem altra vegada, lo terrer es un seguit d' onades

dt sorra finíssima que anem atravessanl penosament; jo

m' hi enfonzo fins a mitja cama; que es irisi lot açò, Deu
meu! Com se pot viure aquí sense flors y sense aucells?

Bushiman somriu; com fill del desert no té més flor

que 'I sol, que per ell ho es iot, ni més cant d' aucells

que 'I del vent que axcoa 'Is munts d' arena.

N. Font y Saquà, Pvbe.
Madiui, .'.i'\>.ii)i>i i; uc iyo2.
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MA PÀTRIA PETITA

jMallorca! Comarca bella

def terrenal Paradís,

que surà damunt les ones

quan 1' Edat del or finí.

Escapoló que per mostra

nos resta d' un mon antich;

hon disfrutavan els homos

vida de plers sense fi.

Roca que la mar gelosa

té encativada al beli mitg

de ses més salades aigués

que estols guardan d-- dolfins.

Clau del Mon, ben colocada

entre son pern y son cim;

entre 1* Àfrica y I' Europa,

entre 'I nou Mon y I' Antich.

Terra qne no cria feres,

ni serps qne llancen verí,

hon r embat va plé d" aromes

y r aire hi corre tranquil.

Single de barranchs hermosos,

de coves grans sense fi,

de valls y d' altes muntanyes
masells d' arbres y jardins.

Un temps... ja fà molts de sigles.

tothom parlava en llatí,

y tu ja te distingires

per los teus potents enginys.

La primera que va vèncer

ab bales sos inimichs

fores tu, quan tres basetges

manetjavan los teus fills.

Per uy passaren les barques
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dels Romans ab los seus lirs,

y ells fugiren y tornaren,

per poderne conquerir,

ab naus que 'Is costals lenian
'

ab cuiros de bou guarnits.

^•Qui va donà al gran Anibal,

que era també mallorquí,

per batre 1' orgull de Roma
la força? Foren los fills.

Reiuda Roma acullires

présl la fé de Jesucrisi,

y lliure 't veres de màrtirs

al dexar d' ésser gentil.

iMallorcal Terra escuHida

per ferne d' amors un niu.

EnT€Ja de reys y prínceps;

dolç somni dels sarrahins,

Illa daurada que fores

per ells un verger d' hurís,

perla la més estimada

del dosser den Bòabdil.

Tengueres reys que i' aim»ren

y dins tos ports més de mil

vaxells,,que lluny enaltiren

lo leu comerç llevant!.

Tengueres sabis que foren

r admiració de París,

per sa Ciència y sa Doctrina

que en ceni llibres pots llegir.

També tengueres artisies.

de pensaments grans, sublims;

y 'Is monuments que axecaren

drets encara jo 'Is admir.

Sancb mallorquina tenían

qui 'I Mon nou va descubrir

y M qui de França enrunada

ne va fé un Imperi rich.

Bcnhaja ton bermós clima
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y tos camps sempre tranquils

y tos fills que en tota empresa

sempre 's varen distingir.

Ells, per gosar tes belleses

y admirar tos pobles richs,

la verdor de tes montanyes

y les flors de tos jardins,

fà pochs anys que t' enjoyaren

ab un bell ferro-carril.

Benhaja la nova joya

que s' ha exiesa a Felanitx;

y a Manacor y a la Pobla

per poderks més unir,

y donar franca sortida

a ses fruites y à sos vins.

Benhajan les demés viles

que la via van seguint

de les mitfores que inventa

d' aquest sigle 1' esperit.

jMàllorcal iMallorca hermosa!

Si vols sempre ésser telíç

y de tothom admirada

ab tot respecte, y tenir

1' escut de la providencia

que 't guarde de tot perill;

progressa sens separarte

may per may del bon camí

que t' ensenya la Doctrina

del Redemptor Jesucrist.

Pere d' AlcantaSa Penya.

ICncontrà lo rey Pirro un gos, que tres dies havia que guar-

dava lo cadavre de son amo. M.inà enterrar al cadavre, y se

'n porté a son palau al gos, prendat de la suà Adelitat. Anava
lo rey de tant en tant a visitar la sua tropa, y reparà que passant

devant de tres soldats, s' enfuría contra de ells lo gos: los feu po-

sar en presó y confessaren ser ells los qúi havían injustament

mort lo amo del gos. Y los sentencià a la pena que merexfan.

7



RECORT A MALLORCA

Enire goig y tristesa

passí la mar,

a les riberes, Palma,

per arribar.

No ets la meua pàtria,

mes lo meu cor

per lo nom de Mallorca

sent ver amor.

Encar que illa deserta

l' hagués trobat,

contemplar les belleses

me fora grat.

L' eco de tes canturies

conservo jó

d' una veu molt aymada

com dolç ressò.

Conech ta hermosa historia,

tes tradicions,

sé de la dolça parla

les oracions.

De boca de ma mare

les he après,

ella les m' ensenyava

ja dins mon bres.

Ben prest he de dexarte,

mes ton recori

viurà dintre ma pensa

fins a la moit.

En tos bells Santuaris

dexam entrar,

per qui mon cor anyoi a

jo vull resar.

Encar que illa deserta

i' hagués trobat,
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meditar tes grandeses

me fora grat.

Mes ay, que m' hi esperavan

sers benvolguts',

vinch de lluny, mes tots m' eran

ben coneguts.

Ells viuen y conreuan

vida del cor

y aquesta jo la guardo

com rich tresor.

Al dexar, oh Mallorca,

ton pur cel blau

jo los dich: A reveure,

si a Deu li plau.

Me 'n vaig, mes no vos dexo,

vostre recori

viurà dins la meua ànima
fins a la mort.

JOSEFA AvER Y PeNYA.

DOCUMENT CURIÓS

Lo Centre catalanista als Diputats y representants de Cata-
lunya.

No anem pas a formular un manifest: tal cosa en nostres

temps vol dir la exposició de promeses que no 's cumpliràn

y d' opinions que 's vendran a la primera ocasió oportuna.
No volem fer res tots sols. Volem que tot se faça ab nos-

altres. Nos introduhirém per tot arreu, perquè en nosaltres

hi ha r esperit de Catalunya. Nosaltres no representem res;

però volem fer representar la nostra t«rra. Per lo que, go-
vern, pobles, individuus, escolteu:

Les províncies que no desitjan la federació demostran
que no 's regonexen ab prou forces pera regirse indepen-
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dentmenl; les nostres donan senyals inequívoques de que

se senten capaces de regirshi^ prova plena de que la federa-

ció catalana es lògica y necessària. La unitat nos ha propor-

cionat les guerres de Fiandes y Alemania, la expulsió dels

juheus y moreschs, la guerra dels segadors, la pèrdua de

Portugal, la pau dels Pirineus, la mort de nostre comerç
mariíim, la guerra de successió, lo decret de nova planta,

la prohibició d' escriure obres dramàtiques y los testaments

en nostra llengua, les manifestacions més irritants y ver-

gonyoses pera les províncies; 1' esperit federalista demostrat

en cada fel histórich, nos ha proporcionat les glòries de

vuit sigles de Reconquesta y la victorià sobre Napoleó:

sempre la integritat de nostra pàtria. Trieu.

La ideya de federació, donchs, està en la nostra sanch,

perquè som fills de la historia y la historia exigei.x sa apli-

cació. Mes lo temps no passa en và, lo temps que va donant

vigor a les institucions pera regirse lliure e independent-

ment, les hi exigeix comunitat de principis generals pera sa

corresponent harmonia.

Tols los espanyols deuen ser espanyols dintre lade.no-

cracia; los partits sols tenen rahó de ser com meres distin-

tes manifestacions de principis e ideyes, y, i er lo tant, sols

caben dintre la democràcia mentres se corre retan a la lluy-

ta del pensament.

D' aquexes proposicions es una conseqüència necessaiia

la que devem arrebassar tota mena de privilegis; y axis no

ns es dat consentir en càrregues odioses sobre una classe

com les quintes y matrícules de mar; en rendes immorals

com les de les rifes, en contribucions repugnants com los

dels consums; favoritisme com la empleomania, ni en una

infinitat de vicis caracterísiichs de les societats corcades per

r unilarisme.

Considerem que la protecció justa a la indústria, a les

arts y il comerç dels estats federals no es cap privilegi seri,

al contrari, que es lo nivell de sos interessos y la garantia

de son armoniós enllaçamenl. Axó dintre la democràcia.

Y ^dintre la federació?

Tota vegada que aquexa forma especial equival a concor
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dia y significa armonía de províncies independentes, en

loi lo que exclusiu y propi sia de sa naturalesa peculiar en-

llaçades per un pacte o constitució nacional, devem exigir

lo més poch poder central necessari, y 'I molt poder que re-

quereix la vida dels cantons, províncies y municipis; de-

vem exigir que 's constiluhesca un govern central ab lo fi

y efecte de llegislar sobre 'Is interessos generals dels Estats

federats, que aquests Estats sían los que la historia y la geo-

grafia de comú acort aconsellan, destruint los termes de les

actuals províncies per sa pèssima distribució; devem exigir

que 'Is municipis sían objecte de la convenient reforma en

sentit autònom; devem exigir, que, dada la necessitat de

tenir procuradors centrals, sa acció se senta lo menos possi-

ble; que se celebren en cada cantó ses respectives corts ab 1'

objecte de tractar del moviment general de la provincià fe-

derada; devem exigir que se 'ns permeta desenrotllar ab

plena autonomia nostres arts, literatura y ciències, nostra

hisenda, comerç e indústries; que 'Is empleats en lo ram

administratiu, judicial, civil y polítich, sían naturals del

Estat ahon tenen sos càrrechs, que 1' idioma de cada pro-

vincià sia declara! oficial dintre son govern especial, sens

perjudici de convenir en un que represente '1 poder central,

en una paraula, que, cada Estat federat obre lliure é inde-

pendentment en tot lo que d' ell exclusiu sia.

Veus aquí lo que volem, veus aquí quin ha d' ésser lo

termini de tot aquest nostre sigle de revolucions. Procla-

mada en principi la República, are havent de organisarla

federalment; la revolució actual, completament nova no

ha de rematarse ab una Coníitució de paper, tan fàcil de

desaparéxer com totes les que han vingut després del

any 1812.

Lo Centre Catalanista treballarà sempre per 1' establi-

ment de la confederació y, establerta dins de Catalunya,

treballarà pera restaurar ab les necessitats de la època, nos-

tres institucions lliberals, nostre llenguatge y nostres cos-

tums malmeses per un sigle y mitg de despotisme.

Endevant; dues son les tendències: la centralisació cas-

tellana contra '1 federalisme hisiórich de la Espanya arago-
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nesa; gran es vostra missió, representants de Catalunya,

vosir.i responsabilitat es terrible als ulls de les societats,

perquè en vostres mans, com en cap més ocasió, està la son
de la pàtria; si la despreciéu serà per burla y escarni de tota

Europa,

Barcelona, i8 de Maig de 1873.

Lo Centre Catalanista.

(Hi ha un segell ab les quatre barres de Catalunya y

aquests mots: «Lo Centre Catalanista»).

Sembla que era ahir, y ab tot ja fà casi trenta anys que 'Is

catalanistes politichs de llavores publicava lo primer ma-
nifest, del que tant n' havían de treure les celebrades Ba-

ses de Manresa.

Aquest document va ésser elaborat en gran part a casa

meva, d' amagat d' altres companys en catalanisme que, no

anant més enllà del renaxement literari, tal vegada 'Is hau-

ria semblat que era un pas massa gran lo que intentavam.

Lo secret, donchs, en que 's va portar la redacció del ma-

nifest, va intrigar no sols als nostres companys, sinó a

quantes persones s' ocupavan llavors de política, que no

eran poques.

Se *n và fer una tirada molt numerosa, que va ésser en-

viada a més dels diputats de Catalunya, a totes les autoritats

locals de nostres principals ciutats y als periódichs de més

circulació d' Espanya.

L' efecte causat per aquest document va ésser moll es-

trany per la infinitat de comentaris a que va donar lloch.

Seria molt curiós, are, després de tants anys llegir lo que

vaien dirne 'Is periódichs d* aquell temps. Citaré dues opi-

nions que recordo. Una, d' un periódich castellà, natural-

ment, sempre a tres quarts de quinze d' informació: «.He-

mos recibido un ejcmplar del manifiesto que lo Centre Cata-

lanista , de Barcelona, dirige à los representanies de Cataluíui

.

En dicho documento se pide el restableciniicnto de las anti-

guas pesas y medidasdc aquel Principado*. Una altra, d'un

periódich progressista de Barcelona, que cansat de veure
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per lot la mà del inglés, ja començava a fer córrer lo del

anexionisme, y axó que la guerra franco-alemana ja era

dada y benehida y havia fet a tols dels somnis de Napo-
leó III. *:Las personas de clara inteligencia que se han ocu-

pada estos días del manifiesto que Jirmado por Lo Centre

Catalanista, cuya existència hasta ahora tios era desconoci-

da, no vacilan en atribuirlo à elementos anexionistas, de que

tanto se ha hablado en otros íiempos».

Axis se íà la historia, Figureuvos ab quins tips de riure,

los autors d' aquest treball rebíam los diaris que 'n par-

lavan.

Los qui vàrem colaborar en aquest, avuy document cu-

riós, eram molt pochs. Ara, no recordo més que en Felip

de Saleta, en Joieph Pella y Forgas, en Joseph Serra y Pau-

sas, en Joseph Blanch y Piera, en Pere Aldavert, en Miquel

Senties, n' Enrich Riera, n* Àngel Guimerà, en Remigi
Fonte y en Carles Pirozzini. /-

Francisco Manel Pau.

GELOSIA

Qui del mal de ràbia viu

es que encara no ha sentida,

estrebàniseli pel cor,

la serp de la gelosia.

Jo prou r he sentida al pit

la fiblada malehida

de sa llengua d' escorsó

que furga dins la carn viva.

Jo he rebut tol lo verí

que en mes venes escupia,

emmelzinanlme la sanch,

emmetzinantme la ditxa.
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Encara sembla que 't veig.

vida de la meva vida,

aquella nil de sarau

que ho fou per mi d' agonia.

Encare sembla que 'i veig

en la çinlura jonquívola

aquell braç luxuriós

que com dogal jo '1 sentia.

Ran a un front que no era '1 meu
los rulls dorals s' esbandían

y '1 pantejar de ton pit

ab un altre 's confonia.

Entorn de mon pobre cor

jcom rastrejava la vibra!

A cada volta de vals

feya una cargoladissa.

Com darrera un tel de sanchs

se m* emboirava la vista

y se 'm va soplà 'I respir

igual qu^ 'm fugis la vida.

De mi ^qué hauria sigut

remeyera compassiva,

sense 'I bàlsam guaridor

de ta boca coralina.-*

Manel Folch y Torres.

Ja sabeu tot« qué vol dir madrastre. Sols diré que ho ohit dir

que una vegada ne íeriMi una Iota de sucre, y no obstant axó, en-

cara li amargava lo cap del nas. Pues, y la que no es de sucre
^quAni més no aiiiiir^arA?
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LA PESCA DE LA XABEGA

En una de les cales, recons silenciosos y encisadors vol-

tats de montanyes, que arreu se trovan en la hermosa cos-

ta empordanesa, en Pere Tort tenia sos ormeigs y llaguts

junt ab alguns cabals arreconats en perrucones y xinxons

en lo fons de la caxa de son noviatge, guanyats barallantse

desde sa infantesa o bé ab les tranquiles aigües de la mar o

ab les onades revincladisses y esvalotades o ab la tempesta

que moltes voltes feyan que 'Is mariners axequessen sos

ulls al cel demanant pietat y clemència a son patró Sant

Pere y al protector dels mariners del baix Empordà Sant

Sebastià. Abans de anarsen en Pere de sa casa, cridà a sa

íeynera muller y a sa filla la Marió, que talment era un pom
de gemades flors, guapa, ben plantada, axerida y ab uns

ulls que parlavan, sempre disposta a fer sens retop la vo-

luntat de son pare, que embadalit mirava a sa fresca filla

en la plenitut de la jovenesa; comptava setze anys: un cop

reunits los tres, digué I' amo: Marió, la pesca d' anit serà

tí^ta per tu, vull ferten present de noviatge, vull que vejan

a casa del Peret que no 't fà falta res de quant a nostra me-

nestralia pertany, prega que la pesquera siga bona, y ab los

dinerons que valga 't compraré calaxeres, vestits, roba

blanca llençols de lli y tot quant ab ta mare jne dipéu. La

Marió tota enrogida, espurnejantli 'Is ulls de joya y saltant

com una nena, besà la mà nuesa del ferm patró, se tirà al

coll de sa bona mare, mentres a n' en Pere li relliscavan

d' amagat dues llàgrimes de joya, y agafant aquest lo tri-

cot. tregué la pipa de terrissa y omplintla de tabach, los

digué: fins a demà, Marió, ja veuràs la pesca, prega, puix

ton pare vol avuy embarcarse y dirigiria desde 'I llagut; y
marxà mormolàn: [Deu m' ajut si faré bona pesquera!

La noya se 'n pujà a la cambra de sos pares, senzilla de

moblatge, mes tot net y blanch com un glop de llet; les

parets, les cortines de madapolam, les rajoles, tot pregona-

va la netedat d' aquella familia. Agafà dos ciris y los posà
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en los candelers de vidre, prengué Is dos pitxers de terris-

sa ab fistonets y dibuxos blavenchs y se n' anà cap a 1' hort,

fentne dos poins de les més belles y flayrants floretes, encís

de raios vagorosos de !a Marió; arreglà I' escaparata, posà

en los pitxers les flors per ella cuidadosament regades, en-

cengué 'Is ciris y la mariposa; y donant una mirada a Sant

Pere, patró de la casa, li endressà les oracions que son

enamorat cor li dictaien, demanantli que dongués la bene-

dicció a la pesca de la xàbega. Baxà a rentar los plats y a

enllestir la feyna.dexani aquell quarto, que restà perfumat

per les flayrants floretes y per los prechs sortits del fons del

cor de la enemorada Marió.

II

La nit era hermosa, la lluna platejava la mar tranquila y
se n' anava a corre cuyta cap a la posta; los mariners dor-

mían, la gent de la cala, estiuayres tots ells, asseguts en ca-

dires, bromejavan, parant la fresca en lo marxa-peu de la

porta, mentres la canalleta saltironava ballant les sardanes

cantades que alegran y enfortexen a les maynades, joyos^

de tenir tan ampla plaça, no recordantse ja més de les sa-

les estretes de costura.

En Pere arribava a la cala al bell punt en que la lluna

s' amagava darrera les montanyes, plenes de pinetars; donà

la veu de «apa, minyons, es hora de fer feyna»; y ab crit

més fort que may y dit ab joya, despertà de cop a sos com-
panys, que geyan endormiscats per les fadiguesdeson trist

y esposat ofici. Se restregaren los ulls aquells braus mari-

ners y sense peresa se posaren a les ordres de son amo.

jApa, noysl, la pesca d' avuy no es pas per mi, es per la

Marió, que vull fernhi present de boda; jo vinch a dintre

lo llagut a dirigir la feyna; y aquella gent de rúsiech parlar.

de cara ferrenya, obrí son cor gran y tots a la una, digue-

ren: Pere, la pesquera serà bona. tots hi posarem lo coll,

puixaymavan a la Marió per son atractivol parlar, agra-

dosa ab tots ells, disposta sempre a ajudarlos si 'Is crits del

Patró alguna volta "Is renyava.
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III

Los llaguts ja 's mouen, los pals per hon idevalían, se

cambian; de cop, endinsantse en la mar plana, muntan

tots ells en les barques y agafant los mariners los rems que

besan los escalams, les quilles tallan les aigües salobres que

restan escumejantes; los barcos avençan lleugers com aus

marines; la fosca s' escampa arreu, la solitut domina la na-

tura, Ms aucells dormen ab son cap sota 1' ala; y sols la re-

mor dels rems y la rompent de les aigües, trenca ía quietut

d' aquella plana immensa; llavors lo patró encén la pipa

y 'Is mariners per darse més ayre, entonan una cançó que *s

pert entre mar y cel y avençan; y 'Is rems may paran y bra-

ces endins y més braces y '1 ferm patró, guiant, va fent re-

membrança del lloch que en altres anys la pesquera fou

tan gran, que 'Is valgué moltes dobles; de sopie dona la veu

de rems enlayre y avivant lo gran festé plé de teya les mo-
vedisses ones s' enrogexen; la lluna ja es amagada del tot;

les flames de les estelles enllumenan la mar, les cares dels

mariners brillejan y '1 patró Is diu: are boguéu ab calma,

fora soroll; y endinsant la mirada dintre les rogenques

ones, observa, mira, remira y avençan pausadament, co-

mença ja a veure lo bellugueig de la sardina, les avençades

y aquesta, atreta per les espurnejantes y rogenques fiames,

segueix lo moviment de les aigües llumenades; y una mola

de peix ja 's bellugueja y esvalotada y movedissa va seguint;

los mariners van bogant ab seny sense distraures, avuy tre-

ballan per la Marió, que tots estiman; lo patró li espurne-

ja '1 cor de joya; y inentres ells, ferms, trebàllan, y restan

allumenades les aigües de la cala, creman encare 'Is ciris

devant Sant Pere, les flors embauman la cambra y la noya

dormint, somia tantes coses, totes dè goig, d' alegria, d' a-

quelles que fan miig cloure 'Is llavis a les nenes quan tenen

r ànima encadenada a 1' amor; y mormolant barboteja:

«vàlgals Sant Pere, ajudeulos, Verge dels cels, vos que sou

mare*.
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Ja fan sogay, ja responen desde la platja, ja surt de nou

lo llagut, la gent se dexonda; la vida trenca lo silenci de

la nit; ja 's garla: ja cenyexen, ja torna '1 llagut, ja tiran

hómens, dones y nins, y tots fparlan; tireu fort, diuen

uns; no dormiu; que feu: y les cordes s' apilonan: y de

mar endins s' ou la veu del patró que retruny per 1' espay

«tireu de llevant
; y 'Is d' aquella banda s' aplegan;

y '1 brau patró fiía la mirada en aquella mola de peix, que

sembla talment que la mar s' es tornada d' argent; y les

ones brillejan enrogides y '1 peix se bellugueja, y avença

atret per les flames de les teyes; y 'Is mariners bogan ab

pausa, ab seny; y 'Is de terra tiran; ja arriban los suros;

ja aplegan xarxes que apilonan; y de nou la veu del patró

retruny per 1' espay, «tireu de garbí» y 'Is de terra

obehexen, y '1 llagut avença ab calma; y s' ouen veus de

tireu a poch, a poch; més depressa 'Is de garbí, no liréu

tant vosaltres y arriban als pilons de xarxa, van y venen y

nuhan 1' estrop: y de sopte s' ouen los crits de tireu fort,

atanseu, y la barca se balanceja, y les ones arriban somor-

tes y les aigües bamboUejan y 'I peix salta y se bellugueja

y s' ou una remor estranya feta per aquest que empre-

sonat vol fugir; y '[s mariners saltan en terra, tiran es-

telles enceses que ab ses mans de ferro agafan, y resta

illuminada la platja; y coves que s' omplenan de sardina,

y crits, y la gent no para y treu coves de peix y més coves;

y tothom fà feyna y no paran may, y vinga cantar milers

y més milers de sardina, y la nova s' escampa, y 'Is estiu-

ayres dexan los llits y corren lots a la platja; y comptant

milers y milers de sardina sens may parar, omplenant co-

ves, los saluda amorosament 1' alba matinera que mitg

somriu per los porticons de sol ixent, ensemps que la Ma-

rió se dexonda, 's vesteix, và a la cambra de sa mare just

lo moment en que 'Is dos ciris espetarrellavan apaganise

Eusebi Fina y Girbau.
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NADALA

L' hermosa

Nadala,

tant Verge

com Mare.

la que era

sperada

per terra

V pels cels,

a r ayre

ben lliure

de pobra

stablía,

la guaytan

desclouràs

festosos

e<;te!s.

Llambregan

cofoves

estrelles

y corran

a rues

la volta,

fent clara

la nit;

y en somnis

la terra,

joyosa

s' alegra,

saltantne

corpresa

de glòria

y delit.

Los boscos

y prades,

aucells,

fontanes,

floretes,

marj-ades,

tot parla

d' amor;

tot parla

fulgura,

cercola,

traspua

y brilla

natura

vestida

en blancor.

Lluhenia

celistia

que faxas

y brillas

per baumes
V ei mes,

r altura

y fondals;

la bella

Xadala

desclosa

suava

oh, fesla

trovada

als pobres

mortals.



Cerquèula

vosaltres

la Rosa

boscana,

seguiuli

son rastre

de flayre

y perfums;

que 'I bàlsam

y mirra

y alóes

divines

que 'n vessa

cullintla,

ni 's trova

a les cums.

Frisances

hermoses,

llums belles

gays somnis,

encisos

joyosos

que us sento

en mon cor;

Nadal del 1902.

senyèume
la via

nevada

florida

hon s' obra

Nadala

que 'm moro
d' amor.

Diheumen
de troves

bells àngels

y notes

d' aquelles

que 'n rondas

divines

canteu;

que 's junti

mon arpa

ab vostres

cantades,

y, a r hora.

r escampin

la glòria

de Deu!

Jaume Bofarull, Pvre.

Trobaren y mataren uns lladres a un filosop, y no vehent altre

testimoni de la sua innocent mort que unes grues que volavan.

digué: «Cito per vostres fiscals y ti'stimonisa exes grues que pas-

san sobre vosaltres». Al cap del any, estant los lladres en la pla-

«;a. varen veure un remat de grues volant; y volent fer burla dol

lilosopque havlan mort, digueren: «Aquelles deuen ser les gruos

que 'ns donà per fiscals de la sua mort aquell fílosop que mata-

rem». Oht un homo aquest enra bonament, los anà a acusar a In

juHticia, foren presos y castigats de aquella mort.
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L' ANY SPORTIU

jQuan nos plau parlar de sport, quan nos referim al spori

català y sobretot si tenim que ressenyar los grans avenços

que 's fan cada dia en aquesta rama d' educació del cos, lan

important y tan digna de fixarhi la atenció!

Encare que 1' any passat nos ocupavam del sport en ge-

neral a Catalunya, la falta material d'espay nos impedí píï-

der profundisaruna mica y estudiar lo moviment d' aquests

derrers temps. Perquè si bé diguérem que de molts anys

s' havían practicat, a Barcelona principalment, la majoria

dels sports, casi bé pot dirse que 'Is que 'Is practicavan eran

una espècie ds privilegiats, un grupo petit en lo que no hi

entravan tots los qui potser hi haurían volgut ésser, v^'ls qui

hauria conving.it atraure pera '1 seu bé y pera '1 major des-

enrotllo dels exercicis.

En efecte, vuyt o deu anys enderrera, eran relativament

pochs los socis dels Clubs nàutichs, lo futbol se jugava casi

exclusivament per la colònia inglesa, los gimnasis y sales

d' armes se veyan poch concorreguts, (essent en molta part

los metexos aficionats per tot) la bicicleta començava y 'Is

aficionats a 1' hípica, se movían dintre d' un círcol suma-
ment reduhit.

Fà dos o tres anys, estant lo nostre poble en plé conexe-

ment del seu valer y ab ganes de seguir lo camí de totes les

nacions europees (y axó provarà un cop més que en los po-

bles tot va liigatj, acudí amatent a la crida pera formar so-

cietats futbolistes, en les que hi han actualment més de

mil jugadors, quina major part no s' haurían preocupat

may d' aquestes coses. Axó es lo més important, ja que
aquest moviment ha sigut de verdadera popularisació, ini-

ciant a molts en les ventatges dels exercicis íísichs, lo que
pera nosaltres es lo més transcendental. Y citem lo futbol

al cap d' aquest moviment, no sols per haver sigut lo més
important, sinó per ésser igualment lo més palpable, no
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volent dir que siga aquest 1' linich spori que s' practica ex-

tensament, sinó que aquest ha sigui pres peia molts com a

punt de partida pera les ca,rreres a peu, la esgrima o la bi-

cicleta, fonamentant lo tot ab la gimnasia y per lots aquesis

motius nos mereix les majors simpaties.

Y anem a tractar del any sportivament parlant, citant en

primer lloch lo spon hípich, ja que ab ell començà, devent

fer constar ab la major satisfacció, que I' hivern passat la

bona societat barcelonina, gran aficionada als cavalls, s'ocu-

pà de ferm d' organisar festes d' aquesta mei'a entre les

que 's destacavan varis paper-hunis, organisat I' un pel

Polo Club y diriginise 'Is altres a les magnifiques propietats

delb senyor Güell, a Garraf, y Marqués de Marianao, a Sant

Boy del Llobregat, aplegant cada un d'ells gran número
de genets que escoltavan a varies elegants amaçones, que li

donavan la nota més simpàtica. Lo complement d' aquest

sport, lo donà I' Institut Agrícola Català de Sant Isidro, or-

ganisant per la primavera y ab caràcter anual, un concurs

hípich, iniportaniíssim baix diferents punts de vista y que

contribuirà torça a donar animació n n' aquest sport y una

finalitat als aficionats.

Grans progressos ha fet aquest any 1' automovilisme, au-

mcntant lo número d* adeptes, adquirintse bastanis coixes

y finalment, fundantse I' Automóvil Club d' Espanya, qui

s' aplega, organisant festes y excursions a quina més inte-

ressant.

Los sports nàuticbs sembla que han adquirit nou impuls

fusionantse 'Is dos Clubs existents, haventse fet dues series

de regates, les que han fel que s' adquirisscn algunes em-
barcacions de vela y rem, preparantse tols pera les grans re-

gnes que s' anuncían pera la vinenta primavera.

No 'ns extendrém referent al futbol ja que prou n' havem

dit, afirmant solzament que cada dia va més cndcvani,

senyalantse ja alguns bons jugadors catalans y fenlse grans

partits pera 'Is diferents concursos organisats.
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La bicicleta y la esgrima seguexen io seu camí, haventse

fet algunes festes que han resultat força interessants.

Los aficionats al tir de coloms, tenen desd' aquest any

passat, un magnífich lloch al Hipòdrom, ahon lo Polo

Clup, ab lo qui s' ha fusionat 1' antiga societat de tir, hi ha

ínstalat un complert camp de tir.

Y finalment, lo fet més important del any, ha sigut la de-

cidida protecció oficial del Ajuntament de Barcelona, que

per les festes de la Mercè patrocinà una sèrie complerta de

concursos sportius, que si alguns d' eÜs Do tingueren 1' èxit

desitjat, fou per haverse interposat entre la nostra Corpora-

ció municipal y 'Is aficionats, una societat complertament

extranya al esperit de la nostra terra; de totes maneres, do-

nan la prova més eloqüent de la altura a que 's trovan los

sports a Barcelona, de la seva importància com a medi d'

enfortiment del poble y lo que es més transcendental, de

les idees que imperan a la Casa Gran desde la entrada dels

nostres Regidors.

J. Elías Juncosa (Corredissas).

ECGE-HOMO! (*)

Lema: Cuentan de un sabio que un dia...

CALDERÓN DE LA BARCA.

Va propalant molta gent

y la prempsa també ho diu,

que en lo serio y lo festiu

soch un poeta eminent;

però layl segurament

ignoran que, si he lograt

(•) En lo primer Certamen Humorístich- Casulà, celebrat per la

Societat «Antichs Guerrers», aquesta composició fou premiada ab

«un salabrós violí sense cordes ni arquet» (un pernil), ofert per los

germans Mitjaviia, a la que ab més bona sombra desenrotllés lo tema:

«Influencia dels grahons d' escala en la República de les lletres».
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meréxersemb'ant dictat,

me costa, ab molia fatiga,

pujar desde una botiga

a les golfes d' un terrat.

Cent cinquanta vuytgrahons

he comptat menires pujava;

V en cada grahó hi dexava

quan no M greix les il-lusions.

Darrera folles cançons

y de ma dèria ab 1' afany,

per més que vos semblo estrany.

no'm cansava de pujà:

Cada pis, era un replà;

Cada replà, un desengany.

Contantvos lo meu desfici

ma historia també sabreu.

jNi '1 campaner de la Séu

viu tan alt en son ofici!

Com ell no sent un novici

en les misèries humanes,

ab ganes y sense ganes,

tenint lo ventrell axut,

més de una volta he sigut

un poeta toca-campanes.

Botiga de fils y betes,

que M pare 'm dexà. tenia

al Plà de la Boquería,

poguenthi guanyar pessetes.

Mes atret per los poetes

llemosinsy castillans

m' estava plegat de mans:

sols en ter versos pensava

y M negoci s* enfonzava

per falta de parroquians.
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Fatigat de haver de entendre
ab fils, betes y rodets,

buscant ratos més distrets,

1' establiment vareig vendre:

y en lo carrer de la Cendra
vareig llogà un primer pis,

cregut de que fentho axis

ben vist de les Muses fora

poguenthi parlà a tot hora
sense por ni compromís.

Abans de los quatre mesos
ja tocava 'Is resultats:

feya versos ben rimats;

ípro tenia més ingiesosl...

Mos treballs no eran admesos
del modo que avuy ho son;

però en mon cap tot un mon
de idees sublims bullia

y per fer economia
vaig pujar al pis segon.

Un conegut editor

agradantli 'I meu estil

m' encarregà versos mil
que feren vastant furor;

més com no tenia cor

y era jo un xicot de bé,

m' escatimava '1 diné:

entre tant lo temps passava

y per si al Mogué atrapava
vaig pujar al pis tercé.

No hi havia cap Revista
ni periódich setmanal,
vetllada ni festival

que m' exclogués de sa llista.

De la fama la conquista,
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lograva, paganiho car.

Era un héroe en lo meu art,

però 'I oaser exigent,

estava molt descontent,

jy vaig pujar al pis quart!

Allí vaig escriure un drama,

tot ell pié de escénichs jochs:

de diners me 'n va dar pochs...

però, en canibi, jmés que famal

Tothom deya: jquina trama!

axó^s bonich y distint

de lo que veyém sovint,

iquines sortides més bones!

jY ab lo cap plé de corones,

me 'n vaig pujar al pis quint!

L' ambicií'i donantme camp,

llors y més llors m' oferia,

més lo meu venirell sentia

los efect€s de la fam.

De ma inspiració lo llamp

podia '1 mon abrusar;

però havent de dejunar

era *l llogué un compromís,

y no havenlhi cap més pis...

|vaig pujar al oolomar!

Y allí 'I ii.^u ^c. ^cll treballa,

tenint, per mobles, un' olla,

dugués xicres, una umpolla,

y per llit un jaç de palla,

una taulota que balla,

un mirall que ja no brilla,

un plat que tot s' acribilla,

un canti que no 's \é dret...

y encastat a la paret,

lú retrato den ZorrilU.
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La «terra del desconsol»

sembla f habitació meva,
hi entra 'I vent axis que 's Weva

j també tothom que vol.

AI istiu m' abrusa 'I sol,

al hivern geiarme sento,

y encara més m' atormento
sabent que si algú 'm ve a veure,

si es que a terra no vol seure,

se té que portar l'assiento.

Com que ningtj 'm vol fià,

tinch d' smr vestit de dexas,

jduch les sabates meiexes
del meu pare que fina!

D' elles lo cuyro se' n va,

y desfets talons y soles,

mouen tan grans xirinoles,

que, quan jo camino, arreu,

que toco, tothom se creu,

ab los peus les castanyoles.

^Qué Us diré de! pantalon,

camisa, barret y mitxes

que de les meves desditxes

lo fidel reirato son.-*

Ja no puch anar pel mon
que no siga en temps de rua!

D' angunia la pell me sua,

perquè semblaré aviat

la inf)atge dt.- la Vritat

que la pinian tota nua.

Faig una t:^!xa tan rara,

havent doscuvdat mon físich,

que semblo talment un tísich

o bé un :<ino de mampara.
La barba 'm tapa la cara;
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coll y espatlles lo cabell;

y de la gana 'I tropell

me reporta tals iribulls,

que si algú 'm vol veure 'Is ulls

me 'Is té de buscà al clatell.

Quan més la pena m' acora

pensant ab ma sort funesta,

arman una estranya orquesta

ossos y budells a 1' hora.

Los uns ab veu de tenora

de lo poch menjar se quexan:

los altres tots me cruxexen,

y entre sospirs contundents

d' angunia 'm petan les dents

y 'Is badalls ni un punt me dexan.

A tal punt m' ha conduhit

de ser gran la tolia dèria:

tenint glòria, tinch misèria,

sent sabi, estich defallit,

ab tants Mors, me falta un llit,

per menjar ni tinch... favonsl

mes les meves il-Iusions

no han perdut lo seu anhel.

|Pujar(a fins al cel

si trovava més grahons!

No per ser santificat:

per tirarme a n' el carrer,

y en un santiamen desfer

la vida que Deu m' ha dat.

Tants de grahons he pujat

que so un mestre entre 'Is poetes;

però de la fam les tretes

tant m' han posat sota peu,

que haver dcxat me sab greu

lo comerç de fïls y betes.
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De la escala de la ciència

qui vulga pujà 'isgrahons,

aprenga aquestes lliçons

que li dona ma experiència.

Se puja ab molia vehemència,

glòria y més glòria t.' apila...

Però jay germans Mitjavilal

quan un al cim ha pujat

donaria lo guanyat

per tornar a última fiia!

Penso puch tenir a gaia

r haver provat, sense elcetres,

la influencia que en les lletres

tenen los grahons d' escala.

No 'm faça 'I Jurat la pala

mantenint orelles sordes.

[Vinga '1 violí sense cordes!

Mes tripes lo sonaran,

y d' aquest modo veuran

que, si tristes, no son bordes.

JosEPH Agulló y Tarbats.

RETALL HISTÓRICH

La esclavitut es la aberració més crudel y aborrible de les

molles en que ha pogut caure 1' inflat pir sapiens, consil-

tuhint un veritable delicte de lesa humanitat, donchs sots-

metre a un ser racional, a un germà nostre, a la abjecta

condició de bèstia o de cosa mercadejable y negarli tota re-

presentació en la vida civil, es en alt grau atemptatori a la

dignitat humana, al dret natural de llivertat y al sentiment

de germanor envers nosir s consemblanls.

Dels primitius tet.ips histórichs ençi, tots los pobles forts
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han fet pesar sobre 'Is febles, lo pes fexuch de sa brutal su-

perioritat, junyintlos,—després de véncerK)s y anorrearies,

—a un tirànich esclavatge, com n' es viu exemple 'I que

patiren los Israelites en la terra dels Pharaons.

Mes, no foren les einpreses y conquestes militars so a-

ment les causes d' aquexa llaga social, sinó la metexa cons-

titució interna dels pobIe<, y més tart les lluytes de relligió

entre cristians y mahometans.

La taca infame del esclavatge aparegué sola la túnica ra

cerdotal a la índia, en mig de la sabia civilisació egípcia,

entre 'I florit jardí de la cultura grega, y en proporció ho-

rriblement increhible en la antiga Roma, hon pujava casi

més la població d' esclaus que la de ciutadans lliures, per

ésser 1' estament actiu de la nació, donchs a ell pertanyían

los pagesos, menestrals, artistes y fins los metges y pedago-

gos... cosa gens extranya en ana època en que era moneda
corrent entre les nacions culles tenir per innoble y deshon-

rós lo treball, y en cambi 's considerava digna y honrosissi

ma la vida de la política y gobre tota ponderació la de les ar-

mes. Anem a dir que aqueix enderrerit concepte de la hi-

dalguia, encare en plena civilisació moderna, 'I té per sa

desgracia ficat al moll del ós algun estat, anomenat euro-

peu, sois per circunstanciea geogràfiques.

Lo feudalisme, influií poderosament per les costums ro-

manes, no s' escapà tainpoch del afront de la esclavitut. En
nostra pàtria la pobla::ió agrària o de la gleba, eia d' es-

claus, coneguts ab lo nom út pagesos de remença, los quals

no assoliren sa complerta emancipació fins lo famós laudo

arbitral de Guadalupe, ab lo que en 21 d' Abril de 1486, Fe-

rran lo Catòlich abolí les tasques y mals usos a que estavan

subjectes, posant axis terme a la sa^nanta lluyta social sos-

tinguda per aquell oprimit esiameiu contra Ms senyors.

Emperò no s' enclohía'sols en los pagesos de remença la

esclavitut a Catalunya. Los ciutadans y 'Is metexos m.-
neslrals, peia 'I servey doméstich y 'Is treballs de sos ofici'>,

tenían també esclaus, en sa majoria sarrahins y negres afri-

cans. Los oficis de bast:ixos o macips Ae ribera, corredois

de coll y altres prefe sions conceptuades com a vils per los
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societats mitgeval":, a la piimen'a foren exercits per es-

cku^.

Per sa trista condició de res mancipii, eran tractats seve-

rament axí dins la esfera domèstica com en la jurídica, y

les infelices esclaves sovint eran-víctimes de's abusos de sos

amos, los qui, quan no les sacrificavan a sos impurs ins-

tints, pera tràuren un miserable benefici, les obligavan a

un tràfech indigne.

Y icontrast irrisori! mentres dins de casa manteníam

per vergonya nostra 1' inhumà comerç del esclavatge, la ca-

talana benemèrita relligió mercedarias' esmerava, ab ardi-

desa heroyca y evangélich amor, a arrencar d' aquell jou

als cristians que ploravan llur captiveri a 1' Àfrica y en los

regnes alarbs de la Península.

L' únich mirament que 's guardava ais pobres esclaus,

era '1 de no donarlos en lo possible maltractes corporals

massa durs. Y encara, axó, no per caritatius sentiments,

com algií podria piadosament creure, sinó obehint al inca-

lificable egoisme de que no se 'Is^desmeresqués la mercade-

ria, donchs un esclau malalt o esguerrat, per minvar de

vàlua, feya de mal vendre, tant, que si son amo «sen hauia

a desaxir, algú noi li volria comprar...» Axí, ab crua fran-

quesa y sense embuts, se consigna en una lletra adressada

a i8 d' Abril de 1449 per los Consellers de Barcelona al Ve-

guer de Manresa, interessaniÜ 'I deslliurametu d' un esclau

negre, que, fugitiu d' un blanquer barceloní a qui perta-

nyia, aquella autoritat havia detingut y retenia pres com a

culpable dv' furt.

Heus aqui '1 text de tan curiós dojument, que espigolat

al etzar d' entre 'I gabadaf de notes històriques que tenim

aplegades, nos ha donat lema pera pagar al bon amich
Batlle 'I deute de nostra modesta colaboració en ;o Calen-

dari Català d' enguany:

«Al molt honorable e moll saui mossèn

lo veguer de Manresa

Mosscn lo veguer. Informats som viais quo hun sclau nt-

gre de edat de xxxv. anys o aquell eniorn qui es den Bar-
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thomeu Comes blanquer lo qual li fugi entorn tres setma-

nes son passades que seria en vostre poder, e aquell jatsía

vos haja offeri paguar iots drets acostumats, li recusais res-

lituhir pretenent que lo dit sclau hauria comès crim de

furt per la qual rahó volriets hauer alguna composició, en

altra forma li cominats que li fariets leuar les oielles, e

perçó lo dit Barlhomeu Comes es recorregut a nostra in-

tercessió. Per lani mo•^sen molt htonorable ab gran affecció

vos pregam que paganivos lo dit Barlhomeu Comes los

drets acostumats de paguar per semblants coses fi vullats

manar reslituhir lo dit sclau. E si es cas que lo dit sclau

haje comès algun crim de furi que merescha scobar,dtts li

la ponició condigne però placieus que no li fahessels tolre

les orelles car per lo primer furt e de tanta poca valor com
seria aquell de que seria delai lo dit sclau nos acostume de

tolre orelles, e lo dit sclau seria en tal forma desparençat

que si lo dit Barlhomeu Comes seu hauía a desaxir algú noi

li volria comprar. E les dites coses de queus pregam vos

grahiiem molt, e tengueus la sancta Trinitat en sa guarda.

Rescriuint nos ab confiança de quant puscham fer per vos-

tres plaher e honor. Scrita en Barchfia. a xviii de Abril del

any M.cccc.XLvnií,

Los consellers de Barchna a vostre

honor ppparellats.»

Alfons Damians y Manté.

30 d' Octubre de 1902.

ANIVERSARI

(Del Dietari del meu cor)

iS s anys que al cel vos ne volareu,

al mon dcxantnos sens con.«iol!

Y remembrant quant m' estimareu,

torno a la tomba hon devallareu,

mes no hi vinch sol:
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torno ab aquella a qui donareu
prop d' altra tomba son breçol.

Torno ab aquella filla vostra
que en ma infantesa jatestimí;

que es, morta vos, viventa mostra
de les virtuts que a 1" avia nostra

van enaltí...

|Ah! Contempleula com se postra,
com prega a Deu per vos ab mi.

iProu ho sabeu! jL' estimo encara!
Mes d' enutjarvos temerós,
res gosí dirli abans de ara:

feuli ohir vostra veu de mare;
joh! feu ditxós

a qui per vos amà a son pare

y honrà per ella a vostre espòs.

^•Noves seran de benhaurança
les que en ses ales I' oreig du 'm?
^•Signe serà de una esperança
d' eix foch follet que a mi s' atança

la feble llum.^

^•O galaidó de ma constança
d' exes flors seques lo perfum.^

Lo flam dels ciris reviscola,

la perpetuína refloreix.

lo papelló alegre revola,

la llum los núvols tornasola,

^•qué succeheix?...

Com lo pesant marbre tremola,
mon esperit tot s" estremeix.

jAh! iQue la mà que aquí aturareu,
ja desde 'I cel benehirns vol!
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jQue 'Is tendres cors que esbocinareu,

en 1' abraçada que 'Is negareu

trovan consoli

jY de la tomba hon devallareu,

pel nostre am.or s' arbora '1 sol!

Lluís Carles Viada y Lluch.

I de Novembre de i8q8.

L' ADÉU DEL VELL PASTOB

(montanya avall)

Premi d' en Blay en lo Certamen Literari d' Olot d' enguany

Lo cel es gris! molt gris! La boyra baxa

s' estimba cap als gorchs, la neu 'ns taxa

y r herba emmalalteix,

bayiet! tanca la porta

s' ha acabat lo bon temps, 1' anyada es morta,

l'hivern nos persegueix.

Digas adéu! a les montanyes santes,

als estanys encantats d' aigües serenes,

axis, crida ben fort, que a les cascates

se 'Is- hi han glaçat les t:enes.

Del vell Puigmal l'esplèndida congesia

guayta com baxa cap als rius gelats,

r acota 'I lorp. que ;ixeca la tempesta

quan los portai> do Núria son barrais.

No sents pels engorjats com ploren

les rosses go\cs tren)olani de frii?...

Diu que cada any com cigalons. ^c 'n moren

penjades pel brano&m d'algi'in at^et.
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Fugim com fuig 1' izart. La bella vida

se 'ns ha esflorai fins ai isiiu que vé;

tu, al Maig vinent tindràs més esbranzida

y jo, qui sap, potser ja no hi seré!...

Anem... anem baxant, que '1 ilop udola

y al seu esglay tot lo remat tremola!...

Pro, y que trista que 's queda la cabanya

pel silenci emboyrat de la monlanya!,..

Y al devallà 'Is pastors per la c!otada

comença adalt als prats, la gran nevada!...

Joan M. Gu.\sch.

Camprodon, istiu de igo2.

LO MAL VÉ DE LLUNY

No sé si passa en altres llochs, però me tinch por que

sí. Vtiy dir lo ^ue succeheix aquí en un sarau o festa en

que 's donga re-frescli, que es una cosa que si un hom ho

veu sense tenir gana, o ab un xich de modos, vos asseguro

que arriba a fer fàstich.

No 's comprèn de veritat que gent com cal, que menjan

bé a casa seva y que saben de lletra, se tiren, com sol veu-

res, sobre 'Is menjars de igual manera que llops famélichs,

entre empentes y cop de punys.

Llegint y fullejant aquexos dies lo Dietari de Novells

Ardits, ab gran sorpresa som llegit en lo volum setè, pàgi-

na 228, una relació de un sarau de la Llotja, que 's feu lo

dia 12 de Juny de iSgg per servey Je la Reina Margarida

d' Àustria, esposa de Felip tercer de Castella, y al descriure

la collatió, m' ha semblat presenciar alguna de les escenes

d' un buffet en un sarau d' avuy en dia.

En la collatió de dita festa, representaren lo principal pa-

per les confitures, que sols en la taula de ses Magestats
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reals, hi havia tienia sis o coranla plates, en les altres taules

passavan de trescents plats, perqut havían feta fer dita con-

fitura, no sols als droguers de Barcelona, però encare per los

monestirs de les monges de dins y de fora de ciutat, los

quals havían fet tanta diversitat de confitures, que apenes

se podria specificar, que entre altres species de confitura,

havían fet de coses de çucre a modo de unes torres, a mo-
do de castells y naus, a modo de cotxos y animals, y tanta

diversitat de coses, que sols mirar la dita taula, tan fornida

y provehida, ab tanta diversitat y tantes species de confitu-

res, ert cosa de lohar al Senyor. La abundantia de dita con-

fitura era tan gran, que no sols abastà per les diies dame^
a be que sen aportaren molia, però encare los cavallers de

la lerra sen feren molt bona part, que al temps que ses

magestats se alçaren, los dits cavallers donaren saco a la

confitura, que molta confitura se feu malbé.

La manera no ha cambiat; ahir foren los cavallers de

capa de vellut, xambergo ab plumes y mitges de seda;avuy

son los de casaca y frach; ahir donavan saco a la confitura,

que nfiolta se 'n feya malbé; avuy se dona saco als said-

wichs y emparadados y a les copes de xampany.

Los menjars son diferents, però los cavallers son los mi

texos.

Frederich Rahola.

íDESENGANY!

(monólbch representable)

La escena representa una Sala decenlment amoblada ab un '

tauleta al centre y penjats en la paret un quadro de la Veii;r

dels Dolors y un retrato de Senyora.— Jordi, llegeix febru

sench una carta, que malxuca entre les mans.

A mon amich En Joaquim Ciervo y Paradell

L' he llegida cent cops y no ho vull creure;

repassómia altre cop, potser deliro.

«Jordi meu estimat, la sort adversa
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no vol pas que 'ns unim. Les lues rendes

no son prou per passar com jo volguera

y com volen mos pares que jo visca.

Pregon abím als dos ha d' allunyarnos;

enterra en ell 1' amor que vas jurarme

per sempre més; I* anell de prometensa

té '1 retorno ab 1' estoig, ja no puch durlo

que fora pera mi un greu silenci

que 'm cremaria fins al fons de I' ànima;

potser alguna altra trovaràs tal volta

a qui pugas donarlo ab més fortuna.

Adéu per sempre mésy no 't recordes

de que m' has estimat ab passió boja »

Oh no deliro, nó. «Les tues rendes

no son prou per passar com jo volguera

y com volen mos pares que jo visca »

Diner, oh vil metall y que desfetas

causas al cor del home y de la dona!

May r hauria cregut com are ho palpo

que pel di ler fos tan interessada.

No tinch, gràcies a Deu, salut a prova

y dos mans pel treball per dur que siga?

Quina renda millor pot obtenirse

que gosar del suhor que un hom afanya

y gastarne '1 producte en companyia

de la família y més si aquesta es pròpia

ab alguns angelets de capets rossos.''

Ilusions, plers y ditxes, tot en runa!

vanitat y cobdícia 'n son mortallal

Malehits los diners que axis me roban

de mon are trist cor tanta alegria.

Oh dona com pot ser que en un jorn mudes
de pensament per miserables causes.

Quin contrast quan recordo les hermoses
hores de nostre amor, les prometenses

que devant del bon Deu que 'ns escoltava

que 'm deyas, seré teva mentre alene,

juramtnt que has trencat are abans are
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ab aceral punyal ab estes lletres!

Y encare gosas a enconar la nafra

que has obert en mon cor dihent que 'm retornas

l'anell que com segell de prometensa

te vaig donar y que potser la! volta

per altra dona servirà per sempre,

oh no, no ho servirà, que en qui tenia

posat lo meu amor, que si poncella

resclosa en lo meu pit era, esperava

que tragués flor de delitosa aroma
pera més tart donar gentil broslada

avuy 1' has rebassai com Ja mala herba,

no pol llevar may més. Sols la trislura

dintre mon cor pot germinar, oh dona.

En los ineus ulls que abans se complavian

en niirarse en los teus, com dos estrelles,

ja sols hi caben a grans dolls les llàgrimes;

en lo tneu cor que enter vaig oferirte

sols hi cova lo niu de la venjança,

Venjança, no, venjança n' es indigoia;

en ell hi nia lo més gran despreci

prr qui fou mon amor, que avuy me Jknça

lluny ben lluny de son cor, com flor marcida

que ja no dona olor. Dona superba,

mgraia, vil, crudel,com axis gosas

en contemplar a la ignocenu víctima

revolcarse en la sanch que li has oberta.

Que estime a una altra dona, oh que folllal

si aquella que era guarda dels més le.idres

secrets de lo meu cor, la que somniava

que fora mare de mos fills, iraydora

ha estat als juraments, es impossible

que jo puga tenir passió per altra.

jMalehides Ics dones sigan totest

(Pausa)

Mes que dich! cstich folll no sé que parlol

he malehit les dones y are 'm trovo

que dugués doncs en aquesta cambra
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han escoltat mos planys y mos desvaris.

jPerdoneume senyor si are mos llavis

han profanat lo nom de vostra Mare

a qui invocar devia en mes tristeses

ja que es consol dels afligits que ploran.

Y ves Verge Sagrada que apurareu

la copa del dolor, com cap més plena,

doneu pau a mon cor, y de ma boca

trayéu la baba de verí prenyada

que ha escupit ma crudel maledicència.

Y vos Mare del cor, i' única dona

qui en eix mon m' ha estimat, vos que 'm donareu

de vostres pits lo néctar de la vida,

que m' heu breçat ab cants de nostra terra.

que 'Is mots tan dolços de Jesús Maria

m' heu ensenyat a dir, pera lloharlos,

que heu sigut de mos mals la remeyera,

y que m' heu ensenyat la santa via

que vos ha dut al cel hon feu hostatge,

perdoneu si mos llavis, en mal hora

han profanat vostra memòria santa

ab mots que are de cor, de cor deploro.

Si tots los crims han de tenir son càstich

ja m' imposo jo 'I meu, desde aquesta hora

renuncio a lo del mon, y ses grandeses

trepitjaré pera mny més gosar.ie.

Un hàbit de burell seran mes gales

y dins d' un claustre finaràn mos dies

fins que 'I bon Deu dispose de mçs cendres.

Eix anell que era un llaç de prometensa

que 'm lligava a una dona a qui volia

ab foll amor, rebeuio Verge pura

pera que '1 duga vostra hermosa imatge,

prometensa fidel de vostre amparo
quan vos implore en esta vall de penes,

llaç que 'm porte a gosar la eterna ditxa

al costat de ma santa y bona mare.

Y mos cabals que per petits rebutja
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la perjuia, que creya ser ma esposa,

los donaré als pobrets que ho necessitar)

y axugaré ses llàgrimes cohentes

en profit de les seves y mon ànima.

Y a tu dona infidel, per més que vulga

tampoch t' oblidaré, que no puch ferho,

si abans i' he malehit, are perdonam,

ta memòria viurà dintre ma pensa

mes jay! sols pera al cel encomanarte,

puix que si bé ab tes lleties nj matares

r amor que 't duya a tu joh flor d' un dial

has fet reviure ab més gentil ufana

I' amor de ma mareta que al cel mora

flor sempreviva que may més mustiga 's

ni quan d' eix mon es trasplantada al altre!

Lluís TiNTORÉ Mercdeb.

PENSAMENTS

Allà, dins la llum pura

del Paradís etern

Jesús amor respira

ab lo seu cor obert.

En tant milenars d' àngels

per durli nous tributs

arreu volan y trescan

per aquest mon obscur.

Clavells, roses y lliris,

rahims y espigues d' or

li porlan de la terra ,

com a tribut dels cors. i

Mes |ayl de flors preuades !

no 'n té mon cor mesquí,
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y son corcats y mínvols

los fruyts que hi puch cullir...

Ma vida es seca y dura,

y entre '1 rocam sols té

alguna trista meta

de pobres pensaments.

Cullí la jovenesa

los de primera flor,

are en 1' edat mitjana

ja no s' hi fan tan bons.

Per falta d' altra cosa

que jo puga oferir,

vull ferne una corona

d' aquestes flors humils.

Al Àngel de ma guarda
1' eniregaré llavors,

que en lloch de la d* espines

la pose al Sagrat Cor.

Joan Aguiló, Pvre.

LO DRAMA DE SANCT MIQUEL

(Narració montserratina del segle XI)

No fonch can bonastruch com diuen los llibres, lo reg-

nat de Ramon Beronguer I, de quin príncep se mostraren

poch temerosos sos magnats e poble.

Entre los altres, qui, dintre del Comtat, li moch gran

brega, cal assenyalarhi son parent MirGeribert, net de Bo-

rrell II, hu dels cavallers pus alt muntat, senyorejant en

bons castells e feus de la Marca. Son domini anava, del

plà de Barcelona, hon hi possehí lo castell de Port e sa

extesa rodalia del Besòs al Llobregat, fins al extrem de la
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Marca junt al Vendrell y a Moya, tenim seus los grans te-

rritoris d' antich assignats als castells d' Eraprunyí, Ribes,

OIérdula, Sanet Martí, Calders e molts que no conlinuàm.

Ço li permetia comptar ab nombrós seguici de castlans hó-

mens seus.

En lo castell dels Calders hi senyorejava per ésser propie-

tat del fill hagut ab sa primera muller Disponia de nom
Guillem. Lo manteniment dels drets d'aquest lo menaren
a llargues controvèrsies ab I' abat Guitart de Sanet Cugat,

en los anys de 1033. Heus aquí com s' esdevingueren.

Després que lo redubtable guerrer muslemita Al-Mansur

entrà a Barcelona, e hi captivà bona part de llurs habitants

e ab ells lo propi Vescomte, restà tot Panadés depopu-
lat, hemit e en lo major perill durant llarchs anys. Mes
dintre d' aquelles sagnants derreríes del segle X, sforçais

guerrers reprengueren als pagans diferents territoris de la

extrema Marca, haguem molt a bregar los qui 'Is conserva-

ren. Hu d' e^tos cavallers íonch 1' heróich Galí, pare de

Disponia e avi de Guillem, qui, per aprisiofwni, se feu se-

nyor del terme dels Calders, hon eren certs sianyols d'abun-

dosa pesca.

Après de mort Galí, 1' abat Guitart reclamà los Calders,

per dó que 'n faeren a son monestir, en pretèrits anys, los

Reys de Fiança, los Comtes de Barcelona e lo Sanet Pare

de Roma. Jutges sabis e dreiurers studiaren lo plet, e ju-

dicaren los drets osientats per abduy paris coniendenis,

éiser semblantment bons. Fonch menester recórrer al juhy

de Deu, tota vegad i que la justícia humana no havia mij".

de soriii del pàs.

E com eclesiàstica persona, ni podia ni devia acudir a la

solució de son dret delegantho a cavaller armal, e faeni lo

juhy de D^-U per escut e bastó, se recorregué al juhy de Deu

per albat.

Aplegada tota la cort sobirana de Barcelona, presidida

per la comiesa Ermesendis e son net lo comte Raiiión Be-

renguer, ab assistència del bisbe Guislabert, de Folch Geri-

berl germà de Mir, de Mir Lop Sanç, e de gran nombie de

procers, jutgis e orli-si^miíiiif; i•n•rsniíí'i; fnren gilaK on I-
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jub plé d' aygua, dos esgrogueits e frets albals, represen-

tant quiscuB d' eüsa una de les parts contendents. Llavors

fonch vist surar en la aygua I' albal del fill de Mir Geri-

ben, per que, tots los presents, regonegueren ésser voler

de Deu, com a millor son dret que lo del Abat de Sanet

Cugat. E ell hagué en avant la possessió dels Calders sens

contradicció algun?, cedintne ceria porció territorial al

Alonestir del Vallés.

Mir Geribert, espert e sabi, s'aprofitava de tota ocasió per

guanyarse la benvoíençadels richs hómens de la Cort del

Comte, minvantli piestigi e stima. Es que, ergullós de la

sanch sobirana que corria per ses venes, ambicionava lo

soli del príncep.

Quan bé li paregué esserne sdevinguda oportunitat, trac-

tà d' aparellar un colp de mà decissiu a Barcelona, per lo

qual freturava que 1' aydassen cavallers de gran vaüment

dins la Ciutat. Qui més hi podia, era, sens falla, !o vescom-

te üdalari, per tenir tres fortaleses en les sues muralles, çó

és, lo castell Ve!! Vescomtal, !o castell Nou e lo palau dels

vescomtes. Mes no fiava, Mir, en Udalart. Aquest, axis

com son oncle lo bisbe Gislabert, malgrat llur prop pa-

rentiu, era del tot afecte al comte Ramon Berenguer.

Lo que no podia haver, Mir, del dreiurer L'dalart, pro-

curà guanyarsho de Renari Guillem, son lloctinent, hom
valerós e no exempt d' ambicions.

- E hagué pacte ab ell en la següent manera.

En la major de les cambres sobiranes del castell de Port,

en lo Montjuhich, pertenencia de Mir Geribert, havia,

aquest, afable sentada ab Renari Guillem, après d' un men-
jar bestat de toies viandes. Guisla, muller de Mir. e !a ger-

mana d' aquest, Guisleta, finit lo dinar, se-n anaren, de-

xantlos en rahonameni sols, los beyres davant, e ab ells en-

semps, lo cantirei de vidre plé de vi groch.

—Bé sabels, Renait,quan agreujat jo so del nostre Com-
te, e en quina manera la terra li ha retuda tota estima. Lo
jorn de la cavalcada no pot trigar a venir. ^'Havets pensat,

llavors, qué seda del vostre sforç, e del de la gent que

menau?
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—Senyer en Mir, hom jo só del Vescomte, e per deute

de naiura, seguirlo he hon volrà menarme.

—N' Udalarl, mon bon cosí, està cech en son afecte a

Ramon Bereng.ier. A ell e als altres com ell, los bons ayma-

dors de la terra no deuen seguiries, si 's vol donar lo colp

sens vessament de sanch. Pensats que lo Vescomte res no

hi perdrà, e que aquells qui hauran portal a bon terme lo

nou slament molt hi poràn guanyar e vos més que ningij,

si prenets part en Tafer.

Renart Guillem callà, sguardant a Mir ab sorpresa. Aquest

se posà consirós,,tement, que bé podria fer com a vollos

los més bons e artizais ballesters, que al gitar, senyalant

en un lloch, firen en altie, segons deya lo vulgar.

Passats breus moments, afegí Mir:

—Vejats, Renart, si havets un desig gran no satisfet, e

si hom pot acomplirlo a cambi de la ajuda vostra. Podent-

vos jo donar ço que volriets, jur que ho haurets, si no 'm

mancats quan mester sia.

—Puix a cavaller no es negat mostrar sos sentiments

honrats e llohables, quan veu la ocasió propinca de satis-

ferlos, no duptant de la sinceritat d' aquestes paraules vos-

tres, m' atrcvesch a recomptarvos lo pus gran sper de

ma vida, lo qual, ab vostre voler, pot venir a bona fi. Jo

ame ab tot lo cor Tostra sor Guisleta, e per haverla en ma-
ridatge, obtendriets de mi qualsevol impossible. Si la-m

donats, manaume en tot, que no haurets servidor més fe-

hel en lo mon, cost que cost.

— Prou n' hi ha e no parlats pus avant. Poch temps serà

passat sens que Guisleta siga vostra muller.

Tretes les spases e posades damunt la taula, lo maridat-

ge e la lliga d' abdós cavallers, loren solemnialmenl «Ter-

mals per jurament damunt llurs creueres,

Guisleta vcgé per avant spcssejar les visites de Renarl

Guillem al castell de Port, acollintio ab gran alegria, puix

no ignorava que era assignat com a son futur marit. Mir

podia reposar del tot en la complicitat d» 1 I o.htin.Tit del

Vescomte.

Lo dicmenge d.' Pasia, loC^omtc Kamon licroiiguer, ab
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sos magnais, se-n tornava de la Seu al palau, discorrent

per alguns indrets de la Ciutat, quan mochse tort avalot

en lo poble baix, qui s' aglevà darrera !a comitiva faheni

grans veus:

—Muyra lo ma! Comte! Muyra lo bacailar! Visca Mir

Geriberl! E les pedres plovien damunt los cavallers.

La conjura esclatava a Barcelona.

Lo Vescomte Udalart, qui anava en primer lloch darrera

lo Comte, trachse la spasa, fahent altre tant los demés ca-

víllers fehels, e apartantsen los conjurats. Udalart feu fer

via vers son castell Nou, pera recullirse de moment en ses

inespugnables muralles, meraveliani-se granmeni de veure

closes ses portes. Però al sguardar a una de les emmarleta-

des torres, e notar que de son cim ne sortia spessa fumera,

innegable senyal feta a gents de fora, adreçantse al Comte
digué:

—Senyer, cregau de cert que Renari Guillem es dels tray-

dors; e girantse ais demés cavallers, afegí: barons, siàm

promptes, si nó, perduts som e perirà lo Príncep.

Tots los cavallers se meieren en via, e picant les caval-

cadures, feren recular als del avalot, muntant vers la Seu
e palau comtal. Lo corn so;ié per les muralles, los senys de

les sglesies foren aventats e burgeses, ciutadans e ca-

vallers, exien, aparellats, de llurs alberchs, per la brega,

mentres que los revoltosos se feycn fons en los encontorns

del castell Nou, hon prompte s' hi encengué la lluyta de

ferm.

Mes tanta gent sobrevingué e tal sforç se menà, que
los del castell Nou, cavallers e poble baix, estimaren més
exir fora Ciutat, que no restar tancats dins una ratera, per

més que Renarl Guillem fos de parer contrari.

Axí donchs, quan la cavalcada menada per Mir Geribert,

e que cuyiadamenl venia del cantó de tremuntana, s'acos-

tà ab r intent d' entrar en Barcelona, vegé ajuntàrseli tu-

multuariament los de dins, e al encalç llur la gent del

Comte. Llavors s' adreçaren tots plegats vers ponent. La
empresa tants de joms pensada, havia fallit.

Donat lo primer pas, no era possible tornar enrera. Mir



— '36 —
començà de guerrejar oberiament contra Ramon Beren-

guer, comptant ab los castells e forces del Panadés e ab

bona part dels del Llobregat. També concità contra del

Comte als capdills sarrahins de les ciutats de Spanya que
li retien paries.

D'aquesla guerra llarchs e grans damnalges sobrevingue-

ren als pobles catahns, e en ella Mir donà molt a fer al

comte Ramon, parlantse fort en terra de sos feyis d' ar-

mes. Però a la fi negun avantatge n' obtingué, passant a

ésser hoste del walí de Tortosa, en tant que Renart Gui-
llem, tanlost se metía al servey d' Almudafar, cabdill de

Lleyda, com d' Alhagib de Çaragoça, sdevenint lo pus

valerós cavaller de les hosts muslimiques del Segre e del

Ebre.

Guisleta no seguí al germà en terra d' alarbs. Aconsella-

ria per son cosí lo bisbe Guislabett, se 'n passà a viure ab

la vella vescomtessa Riquilda, qui residia gran partida del

»ny en los seus castells del Montserrat, puix era moll afec-

tada d' aquesta montanya, segons acabava de moslrarho

ab la reconstrucció d' altre sumptuós temple a Sanet Mi-

quel.

De tant en tant, la vinguda d' un missatger sarrahí por-

tador de lletres per Guisleta, era generalment acullida ab

tristor, puix portaven intranquilitat en lo quiet alberch de

la Vescomtessa. Unes vegades era Mir Geribert qui reclama-

va a sa germana que passàs a viure ab ells; altres era Re-

nart Guillem qui instava la prompta execució de son allar-

gat maridatge. A aytals lletres, axí la vella Riquilda com

son fill lo Bisbe de Barcelona e son nei lo Vescomte Uda-

lan, contrastaven, que no les devia atendre, ne jamay par-

tir ab los perjurs, sinó que 's detcrmenàs a fer nou mari-

datge bó e rahonable, segons li "n proposarien. Tant feren

e instaren, que, si al començament, Guisleta, no 's mostrà

volenterosa en atendre lals propostes, a la fi hi consenti, e

per avant, les lletres vingudes de la con d' Almudafar, iv>

hagueren més resposta.

Llavors se tractà e concertà un maridatge de Guisleta ab
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lo cavaller Arnau Trasov.ilt, qui havia renom de strenuu

e c'relurer.

Belles arcades de flors e brancatge, ab bona lluminària

en I' altar major, e gran concurs de pageses ab grst alegre

e vestits de les festes, donaven a entendre que a Sanet Mi-
quel de Moniserrat s' aparellava un acte per demés joycs.

En lo viarany devallani del castell Marro, per 1' enfront

de la capelleta de Sancta Maria, una colla de gent endiu-

menjada, cavalcant en muls e rocins, s' encaminava vers

Sanet Miquel. Guisleta ela Vescomtessa, hi lluhien joyells

de gran estima.

Al ensemps, muntava per la via de Monistrol altra colla,

qual joyós comport ho deyan prou los ministrils, qui arren-

caren a sonar tan bell punt aconseguiren a la primera.

Ajustades abdúes, en la placeta enfront de Sanet Miquel,

Arnau Trasovalt bellament abillat ab riques robes velluta-

des, avençà e feu cortesia a les dames e barons. L' abat de

Sancia Cicilia, revestit ^de sos hàbit? abacials, exi al altar

per començar la cerimònia. Guisleta e Arnau pujaren al

presbiteri al só dels ministrils, entrant en la capella los

conviíiats e los altres qui desitjaven véureho tot.

Al mellor punt del solemnial acte, ferí les orelles forta

remor de cavalcadures, que bé podia ésser d' algun mul,

qui, al desfermarse, hagués avaloials los altres. Als pochs

moments feu-se molt clar lo trepig de ferradures calcigant

lo rocós paviment, e prompte omplenà, son ressò, la sgle-

sia per sos quatre costats. L' Abat se deturà en la sua plà-

lica, e los presents giraren llurs mirades vers la porta, hon
hi aparexia cert caraller ab capell e spatlleres de ferre, cota

de malla, spasa a la cincia, rodella al braç squerre, e apu-
nyant forimeni una llança en la mà dreta. Tost speronà

son sudorós e scumejant cavall, capella en dins. Seguíenlo
sis genetaris, ab llances al puny, qui restaren defora. No
curant de res, lo cavaller s' adreçà vers 1' altar, notantse

llavors que, en la puma de la llança, portava clavat un per-

gamí.

Tal foncli lo sfoiç d' aquella impensada embestida que,
ans que ningú no retornàs de sa admiració, Guisleta jahía
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en terra atravessada per ia llança del misteriós cavaller, re-

gant lo presbiteri ab los devassails de sanch que brollaven

de son pii.

Consumat lo crim, e sens arrencar la llança del cors de

la sua víctima, lo cavaller trach la spasa, que giravoltà vi-

gorosament a son entorn, rebutjant tota empresa que con-

tra d' ell atemptassen los desprevinguts concorrents de la

sglesia e exint defora, ningú fonch poderós a deturarlo.

Lo començat maridatge termenà, donchs, funeraria-

ment. Soterraren Guisleta en lo fossar de Sancta Cecilia, e

la capella de Sanet Miquel, violada per vessament de sanch,

se tancà sperant la purificació canònica.

Lo pergamí, que de ia punta de la llança, havia passat a

clavarse en la mortal ferida de Guisleta, al recollirse, fonch

vist ésser de mà sua e signat per ella. Llegien-s' hi aques-

tes breus paraules:

«Renart Guillem: Dexau de scriurem pus avant. Moll he

pensat en lo avenir, e aconsellada de qui bé 'm vol, faré al-

tre maridatge que no serà lo vostre. Al cel nos veurem tots:

siau volenterós d' anarhi, e oblidat-vos, en la terra, de

Guisleta.»

Los anys passaren, e Mir Geriberi vingué a concòrdia e

amistat ab lo comte Ramon Berenguer, dirimint les sues

controvèrsies, personatges del pus alt llinatge e sabiduría.

Mir se confessà grantment culpable e reté lo castell de Port

al Comte.

Llavors Mir Geribert se declarà enemich de sos aliats

d' altre temps, axis dels sarrahíns de Lleyda e Çaragoça,

com dels de Tortosa e Valencià. Kn mostra de sa teheltat

promogué e capitanejà, en 1060, una expedició catalana con-

tra lo castüll de Mora, de tant desasirada fi, que ell, son fill.

e tota la gent llur, periren a mans dels sarrahins.

Cert jorn, al tornar a son monestir I' Abat de Sancta Ci-

cilia, lo sperava un pelegri de llargues e blanques barbes,

portant damunt bones relíquies que mostraven haver se-

guit Terra Sania e visitat lo sepulcre de Sanet Jacme de Ga-

lícia. Abat e pelegrí tingueren llarga sentada. Al sendemà

abduy emprenent la via del castell Marro, se n' apariaren
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al arribar a la creuera del camí de Sanet Miquel per seguir

aquest. La capella, si i^é encara no purificada, fonch oberta

novament per hostatjar en lo reduhit alberch de son clo-

quer, al pelegrí, qui 's disposava a ferhi santa vida ero-

mítica.

La austeritat sens mida, e la boniii imponderable del

vell ermità de Sanet Miquel, s'atragué lo benvoler dels fra-

res de la montanya. Corbat damunt lo bastó de crossa, mos-
trant en son defallit cors, més lo mancament de nodridu-

res que no la flaquesa de la senectut, veyal hom recorrent

les pregone valls del Montserrat, cercant herbes que li ser-

visen de menjar. May de res se mostrà joyós, e qui per pri-

mera volta li parlàs, tost entenia que fins a la llengua arri-

bava la mortificació general a que condemnava totes les

parts de son cors.

Trovanlse,!' ermità de Sanet Miquei, abstret en sa quoti-

diana oració de miija nií, de genolls davant 1' altar hon hi

cremava una trista llum de cera, fonch ^distret jde sa medi-
tació per forts col ps donats ab una.pedia en la porta de la

sglesia. Obrí, e cinch vilians armats de llargues llances,

se 'n entraren dins.

—Donats nos ço que tenets.

—En lo eloquer es ma cambra, prenets ho tot e dexats-

me en pau.

—Per lo cap d' ayial, que rés no hi ha!—digué lo hu dels

qui pujat hi havia,—ni sols palla per jaure.

—E la creu d' argent de la Vesv.omtessa ^no la leneis en

vosiro altar.^—afegí altre.

Entenent estes paraules, la corba figura del ermità se rcr

dreçà, li guspirejaren los ulls, e ab quatre salts, poch con-
sonants ab son estai, pujà al piesbiíeri e prenent lo cruci-
fi.x e abraçat ab ell, cridà als ass-tltants:

—No tocats al sanct seny, que no he de dexar del pit si

no es ab ma vida.

—Poch nos fa tolreus una e altra, si tal temeritat cobe-
jats.

E a llançades jaquírenlo mal nafrat per terra, il peu del

altar, hon, apre'ant al cor la sancta creu, mentre que la
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vida li 'n fugia depressa per les amples ferides de les llan-

ces, feu ab dèbil pa-aula:

—Se.iyer! Senyerl! morir d' igual mort que jo doní a

ella... juntar ma satich ab la sua que encara enrogeix estes

pedres... abraçantme ab vosire seny SEcrossani... Senyerü...

vullats acceptar ma complerta expiació.

E axí hac fi Renart Guillem.

Francesch Carreras e Candi.

PREDILECTA

Coronat de resplandors

com sol-ixent, ara 's lleva

de Paray lo Cor diví

per renovellar la terra;

y al punt-sos raigs més brillants

ha vessat damunt la Iberia

que estima ab predilecció

puix de sa Mare es la herència.

Al influx de sos ardors

iquín ponselló s' hi esparpeila

tan gentil y primorós!

en cada fulla rumbeja

lo dolç nom del Salvador

com les flors de primavera

ne rumbejan les colors

del raig de sol que les beSa.

Companyia de Jesús

bé 'n pots estar satisfeia

de lancar en tos jardins

aquesta Flor de puresa,

aquest novici fervent

serafi de flama ardenta

que encendrà en amor diví

a tota la hispana terra.
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Jesús s' esplaya amorós

ab io Jesuita angélich;

li mostra avuy lo seu Cor
com fogosíssima esfera

quals hermosos resplendors

espays immensos omplenan.

S' hi enarbora al mitg del Cor

la dolorosa senyera

de la nostra redempció...

espines jay! lo cenyexen

que 'Is pecadors li han clavat...

y en riuades de llum célica

per la llaga del costat

r amor desfoga sa ardencia.

En esta porta del Cel,

pels fills d' Adam sempre oberta,

dolçament s' ha reclinat

lo novell aymat dexeble,

sentint que en son esperit

flama suau va encenentse.

Si endins^omía fer niu

també M bon Jesús ho anhela;

tan bell punt li ha convidat

ab paraules de tendresa

voltat d' àngels y de Sants,

Bernat Hoyos humil hi entra.

Les riqueses que e!l ha vist-

en aquest magnífich Temple
de r augusta Trinitat

no sab com diries sa llengua.

Sols esclama, embadalit,

fonentse '1 cor de dolcesa:

—Hermosura del Empir
jsi 'Is hómens te coneguessen!...

jSi sabessen los tresors

que enclou esta Arca suprema!...

jOh Cor sagrat! Sol diví

que Cels y terra enllumenas,
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ab tos raigs omnipotents

la noble Espanya desvetlla.

Que prompte tots los seus fills

delirosos, te voltegen

com papallons a la llum,

corpresos de ta bellesa,

y que 's vingan a abismar,

com rius que a la mar se n' entran,

en eix immens Occeà

de goigs y ditxes eternes.

Delicadíssim perfum

que 'i Cor de Jesús recrea,

n' es d' Hoyos lo prech fervent.

iQuina resposta tan bella

ara ü fà aquest dolç Cor!

Donàten goig, pàtria meva.

—Regnaré en Kspanya, diu,

y més que en Iloch de la terra.

Antònia Gili.

A LA MEMÒRIA
DE MOSSÈN JACINTO VERDAGUER

^•Qué te diré, oh Verdaguer insigne?

en mitg d' aquest concert que avuy i* aclama

gran entre 'Is grans fills de Catalunya;

hom immortal de nostra aymada pàtria.

Avuy te ploran, monuments t'axecan.

los qui tal volta ahir no te miravan.

Passant per aquest mon, no tot fou glòria,

com herència dels bons, també penares.

Entre les belles flors que t' oferfan,

jquants de batzers y espines amagades!

Per tu, que de nainra maravelles.
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ab sens igual ingeni mos cantares,

joh, poeta immortal! ja !lum eterna

resplandex en ton front, dins la leví ànima.

Per tu s' han acabat los dols y penes.

Ab fé te veig entre los chors dels àngels

polsant una harpa, d' or pur, armoniosa,

que belleses eternes vas cantatne.

Si desde aquesta terra,

de camins esquerpats y tenebrosos,

que fatigada hi pas derramant llàgrimes;

dosde aquest irton de avalotades iluytes

que aglassan lo meu cor y en pena canta.

jo t' enviy per tribut del meu afecte,

humill y fervorosa una pregaria.

Per çó deman a n' el Senyor, que un dia

un raig d' aquella llum puga alcançarne.

Devanl lo trono del Etern te v.-ja,

cantant eternament ses alabances.

jQue la pàtria ditxosa que tu gosas,

oh insigne Verdaguer, sia ma pàtria!

Marcelina Mobagues.

Mallorca, Juny de 1902.

LLIROYA o

Los matolls del ginestar

esclatavan de lliroya,

la gioga flor verginal

encisera y bonicoya.

La groga flor verginal

que engalanant lo tossa!

lo Sagrat Corpus anyora.

N' he cuUit tres o quatre brins

per exa toya, amoreta.

(*) Fragment del poemet Les Primeres Flors.
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esbadellats per 1' Abril

vessan lois de suau dolcesa.

Esbadellais per I' Abril,

a quin d' ells lo més genlil

en lo ram com hi rumbejan!

Quan vindrà la processó

a les plantes del Senyo

les estullaràs contenta.

Anton Busquet> y Punset.

HISTORIA D' UN CAP DE MORT
(fragment d' una novela inèdita)

I

Quan jo eia xich, la mare, que al cel sia, me feya anar

los diumenges a ajudar missa a la parròquia y, per la Qua-

resma, tots los dies a doctrina. Y a fe us dich que hi anava

de gust, donchs mossèn Pau era un sacerdot moll amable,

y al exir, me feya anar a casa seva a pendre xecoiata ab ell.

Després, me 'n tornava a la sagristia ab I' escolà major,

que 's deya senyor Joan, un vellet ab cara de Sant, que es-

timava moll a la canalleta, y, com nos donava Ilepoieríes

y 'ns amanyagava, es clar, sempre tenia prop d' ell una

munió de nosaltres, en termes de que a la hora de la feyna,

havia de dir:

—Veniu dresprés, menuts, que M senyor rectoi renyaiia.

Y ^vos penseu que 'ns n' anavam? [Ca! Lo que feyam,

era posarnos quiets en un reco, y quan ell havia enllestit,

nos aplegavam al seu voltant com pollets prop de la lloca,

y allí reya ab nosaltres y 'ns contava rondalles y de vegades

coses vere^, com passatges de la Sagrada Escriptura, les va-

lenties de Samsó, la historia del rcy Daviu, 1" heroisme de

Judit, la bona ventura que tingué Toblas en ser company

del Archàngel Sant Rafel y la historia de ''^<•pb, emperò
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callant d' aquesta lo pas de la copa, dihent no més que la

mestressa li volia mal.

Nosaltres 1' escoltavam ab un pa!m de boca oberta, y

tanta fé teníam en ell, que, si algú altre, sentintnosho ex-

plicar, no ho creya, li responíam ofesos:

—Lo senyor Joan ho diu.

A tots nos estimava prou lo bon home, però més asse-

nyaladament a un companyó de la meva alçaria, que's deya

Quimet y a n' a mi un xich més encara, de lo qual jo es-

tava molt cofoy. Devegades, al vespre, los altres se n' ana-

van y ell nos feya pujar a la seva cambra, al damunt de la

sagristia, darrera meteix de I' orga, lloch que per una fi-

nestra enrexada donava a la placeta, gayre bé sempre soli

taria. Allí sols hi havia un llitel de posts y banchs ab un
Sant Crist y una piqueta a la capsalera, dos quadrets. 1' un

ab Santa Agna y 1' altre ab Sant Joaquim, pintats en lo vi-

dre, una caxa gran de la vellura, quatre cadires y, penjada

en la paret, una gàbia ab una cadarnera. Axi queentravam,

i' aucell feya un xirich, com saludant a son carceller qui

li deya:

—jAh, traydoreta! ^'Qué vols?

Y la bestiola responia ab un altre xirich.

Llavors ell treva una paperina de pinyons pelats, y n' hi

donava un, dihentli:

—Vaja, que sinó' ja t' moriries.

jAh! No pensava a dir que tenia també una taula ab un
armariet damunt, tot plé de llibres, y 'ns losdexava regirar

y fins nos ne llegia 'Is iroços més bonichs; es a dir, a mi

me Ms llegia, que 'I Quimet no hi tenia gust, y 's posava a

jugar ab un gatei blanch v roig molt manyach, que li de-

yam Nano. D' aquells llibres, n' hi havia en llati; però 'Is

més eran en català, uns xichs, altres més grossos, sermons,

vides de Sants, lo Fra Entelm, Lo venturós Pelegrí, y dos

ne vaig veure que 's deyan: Historia del esforçat cavaller

Compte Partinoples, I' un, y 1' altre Historia de Pierres de

Provença y la gentil Magalona, los quals, al agafarlos jo un

dia, me 'Is va pendre de la mà, dihent que eran faules.

—^-Veus!*— m' observava, després de llegir.— .A.xó dona
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més ^ust que tanla y lania cosa escrita en llengua foras-

tera.

Y sobre aquest punt s' anava enfilant enjlo que era abans

y lo que deuria ésser avuy Catalunya, de manera que més
de quatre y més de sis predicadors que he sentit podrían

pagar ben bé alguna cosa d' explicarse com ell. jOhl era

bon patrici 'i senyor Joan; que alguns que 's pensan serho

molt, li trovarían massa.

Jo I' escoltava exalianime per instants, y, a no ser per

algun ronch del Quimet, que dormia com un soch ab lo

Nano a la falda, ni m' hauria recordat de menjar ni dor-

mir.

Una cosa sempre m' havia donat que pensar respecte a

n' aquell home: un cap de mort sech y blanch com si fos

fet d' ivori que tenia damunt de la taula. Lo que servia

per posar dalt del lúmul en alguns oficis de difunts, no ho

era pas, donchs per açó ii' hi havia un de negrós, com si

fos fumat, en un calaxó de la sagristia. Jo hauria volgut

saber perquè tenia aquella calavera, però 'm vaig guardar

de preguntarli, donchs un dia que me la mirava, conexeni

ell la meva intenció d' agafaria, la desà depressa, va posar-

se seriós y no 'm digué paraula.

II

Anaren passant anys, vaig pendre I' ofici de casa; però,

axó si cada dia, fóra quan hi hajjyjés massa feyna, jo havia

d' anara veure al vellet, qui també semblava que m' anés

posant més y més afecte d' un dia al altre. Alguna vegada

venia també lo meu companyó Quimet, bon xicot a tot

serho, y que, com vos he dit, era dels que més lo senyor

Joan s' estimava. Després, al començar de ser home, pen-

si que podria morirsem la mare, y... Res, la^vehinadel

devant do casa, la que ara es ma muller, m' agradava tant,

que una vedada vaig dirli, y, encara que elU no 'm tornà

resposta, se posà a riure, y ja estiguérem entesos. S' enten-

gueren, també, los nostres pares, y des de llavors nos ve-

yam cada vespre a casa d' ella, sens les vegades que de ca-

sa estant nos tiravam ulladetes d' amagat perquè 'Is vehins
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no se 'n riguessen. Perço jo no oblidava a mon vell amich:

devegades anava a véurel en havent sopat, devegades en

dexanl a la promesa; però com mes visites no duravan tant

com en altre temps, ho degué olorar 1' home, c potser de-

gueren dirli (que jo no gosí ferli saber, me 'n dava vergo-

nya), lo cert es que al arribar me mirava de fit a fit ab una

rialleta trista que volia dir alguna cosa, mes jo no la sa-

bia endevinar.

Un dia vaig anarhi trovanime d' un humor molt axut,

y, com succeheix en semblants cassos, enrahonava poch,

perquè no sabia lo que dir, qaan ell va saltar dihent:

—Vaja, ja 's veu que estàs enamorat, y per ella oblidas

al senyor Joan.

—jComl—respongui, tornantme roig.

—Vaja, home, ja 's coneix. Deu pensar la noya que m'
estimas més que a n' ella, y no vol que vingas.

— [Oh! no, no, senyor,—borbotegí.

Perquè (cert com la claror del dia) si algun colp feya

tart, no més dihent «vinch de veure al senyor Joan», 1' Ag-
neta no 'm renyava.

—Bé, bé,—ell seguia,—dexemho estar axó. Fas bé, ben

fet. Ella es bona noya; tu també has pujat ab bon cap

jDéu vos faça veniurosos! més venturosos...!

Aquí '1 semblant «e li contragué d' una manera trista, la

veu se li nuà, y, sens podir reprimirse, esclatava en un
plor.

—^Qué es axó.í* ^Qué té.^-vaig alçarme de la cadira y acos-

lantme a n' ell tot alarmat.

—Res, res,—contestava procurant serenarse, mentres li

rodolavan dues llàgrimes cara avall.

—jOhl no. Dígam qué li passa. Ab tants anys com fà

que 'I conech, may 1' havia vist plorar, sinó ara, parlant

del meu prometatge.

—íQue hi faréml—sospirà.—Es una recordança trista, es

un clau que ducli clavat en mitg del cor, es la creu de ma
vida.

Jo me 'I mirava com encantat, scns saber que dirli, y.

després d' una xica pausa, va seguir:
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—Escolta, y sabràs lo que sols Deu y jo sabem; però no

ho digas a ningú; ni a la mare, ni a 1' Agneta. ^-Ho sents?

—No tinga por; jo li prometo.

—A tu ja puch diriho, ara que ets home; però, sobretot,

mentres jo visca...

—Estiga descansat,— li vaig respondre.

Quasi d' esma vaig contestarli, perquè aquell misteri me
f eya rumiar. ^Quí sap — pensava jo— si aquest home quan
era jove va ferne alguna? Però aquella cara venerable no
podia amagar un dolent. Mes tots los vells fan prou cara

de bon home, essent axí que alguns, lot semblant uns san-

lirons, n' han fetes a I' alçaria d' un campanar. En fi, ab

tals pensaments, jo estava allí com si 'm punxessen, puix

aquell home, per mi fins llavors lan estimat, començava a

ferme escrúpol y fins. por.

Antoni Careta y Vidai,.

NOVEMBRE

La terra emboyrada y trista,

r oratge plé de fredor,

punyit lo cor d' anyorança:

bor.a festa de la mort!

Vanitats que s' esbahiren,

esperances y ilusions

que caygueren espoltrides

per la dalla de la mort...

Tol fà via al cemenleii;

baxos los ulls va tothom,

tot caminant y empenyenise

a la ciutat de la morii

Per los carrers va la vida

entre gemechs y sanglois,

mentres arreu senyoreja

endiumcnjada la mort!
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Los xiprers alçant los braços,

ab sa negrenca eolor,

més que al cel la vista axequen,

fan membrança de la mort!

Símbol d' eterna durada

les semprevives y flors,

pintada en lo front hi duhen

la groguesa de la mon!

Les oracions que al cel volan

nascudes en mitg del plor...

aquexessi que s' enlayran

sobre *1 regne de la mort.

JosEPH M.* Serra y Valls.

A MOSSÈN JACINTO VERDAGUER

Ploreu poetes de la pàtria mía,

avuy s' ha post lo sol de la poesia,

mossèn Cinto no hi es. ^
Lo cantor inspirat de Catalunya,

de nosaltres per sempre se 'ns allunya,

|no '1 sentirem may més!

Admirà '1 mon enter sa gran fermesa,

son clar talent, son cor plé de noblesa

y fervorós anhel.

Al ésser trasladat dalt de la serra,

trovantse anyoradís aquí en la terra,

volà més prompte al cel.

Quan lo Sant Viàtich a portarli anaren,

les flors com grans d' encens 1' ayre embaumaren
ab sa més fina olor.

Y Is rossinyols en mitg de les boscuries
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entonaren ses poètiques canturies

quan và passà M Senyor.

De Corpus era cap vuytada hermosa;

la ginesta, 'I clavell, la viola y rosa

ensemps se van juntar;

y cubrint lo camí del Santuari,

sempre quiet, sempre humil y solitari

de flors lo van brodar.

Quan més ses gales llú la primivera,

en un suntuós casal de Vallvidrera,

pel mal aclaparat

vegé més aprop seu a la Regina

de tot bon català, perla divina

que estoja '1 Montserrat.

jQuina tristor lo jorn de sa agonia!

negrenca nuvolada '1 sol cubría

en r hora de sa fi.

Mes quan son esperit lo cos dexava

garlanda de colors lo cel mostrava

ab r Arch de Sant Martí.

L' àngel del Canigó que '1 despedía.

ab r àngel de /' Atlànüda 's plavia

seguintlo al paradís;

y obrintli Santa Eulària V àurea porta

fins als peus del Altíssim lo transporta

lo gran Francesch d' Assis.

Al entrar la seva ànima en la glòria

los àngels ensalçaren sa victorià

ab un càntich triomfant,

saludant al qui ab tendra poesia

feu un mfstich jardí ab Flors de Maria

y de Jesús Infant.

Allí podrà cantar ab gran dolcesa

de tots los sants y santes la grandesa

lo poeta angelical;

acompanyant los cants y melodies

los sisires de meloses armoníes

del regne celestial
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Les lletres han perdut lo gran poeta

nostra pàtria lo seu més gran profeta,

r espill de fé y virtut.

Escrigué un jorn sa Oda a Barcelona

y avuy ella per éll fà una corona

d' eterna gratitut.

Carme Verdaguer de Cots.

Barcelona, lo de Juny de 1902.

AL DR. BARTOMEU ROBERT

(Lo gran Robert ha mortl avuy 1' historia

escriurà en los seus fulls tota sa glòria,

immensa, colossal;

puix I' home que va fer tants sacrificis

y va vessar a doll grans beneficis,

mereix ser immortal.

De nin dexà la terra mexicana,

per vindré a nostra pàtria catalana,

y en ella anar crexent;

demostrant a tots quants lo conexían,

que ab éll los sabis algun jorn tindrían,

un geni prepotent.

De noble aspiració y talent claríssim,

fou mestre carinyós y sapientíssim;

y son bondadós cor

tingué per los malalts dolça paraula,

essent per los dexebles de son aula,

lo més sublim doctor.

Y axis anà avençant la serà vida,

y axis crexía '1 seu saber sens mida,

de tots sempre estimat:

y sos escrits, models de galanura,

sadollats d' ideals y ciència pura

de tots son admirats.
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Arribar més amunt ja no podia,

lo mon enter per sabi '1 conexía,

y orador eminent;

fou i' ídol venerat de tot un pob'e,

per la sabiduría, son cor noble

y son preclar talent.

Tal com visqué, morí; quants 1' admiravan;

companys y bons amich, tots I' estimaran

ab lo més graó amor;

escoltant a 1' apóitol de la ciència,

qiJan de sople 's trencà aquella existència

dexant de batre 'I cor.

Reposa en pau. Robert. jOh gran patrici!

que siga ton recori sempre propici,

y 'I mon recordarà

ton nom envolcallat d' immensa glòria,

vivint eternament en la memòria
del poble català.

Pere de Cot y Soldevila.

Maig de 1902.

UN PAPAGAY COMPROMETEDOR

En unt pilla plena de xerraires, població que diuen ésser

la més important de un regne abans gloriós, però fà algun

temps lo més enxonxií y desvallestat de la terra, vivia fà

pochs anys, un canonge, persona de ilustració y educació

esmerades, qui s' havia tornat I' home predilecte de la gent

de íono que en aquella villa feyan la estada.

Lo nostre canonge tenia en sa casa una galeria molt ben

aparellada, hon, entre flors, gravats y altres adornaments,

s' hi veya, demunt de elegant tauleta, una ben proporcio-

nada gavia ;ib un betlissim papagay dedins. ['!ra aquest

lo lloch hon acostumava lo bon canonge distreure la ima*
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ginació, sempre que lenía io cap plé, o sia per 1' estudi o

per altra cabòria que li demanés esbargiment.

Un vespre anà nostre canonge a cercar en 1' esbargiment

de sa galeria quelcom d' alivj ai cansament que sa persona

sentia després de sis hores seguides de confessió.

Era pels vohants de Pascua y s' havían anat a confessar

molta de gent de aquella que no hi' va més que un colp

a r any y encar quasi per força. Molta de aquesta gent,

eran empleats y hómens que figuravan en polit'ca. Nostre

canonge començà a passejar galeria amunt, galeria avall, y
a dir, com per esplayar son esperit; «Deu meu, tants que

han vingut y tots lladres». Açó ho digué una pila de vega-

des, y després se n' anà a sos quefers.

Al costat del canonge hi vivia un senyor ministre, que
tenia la costum d« reunir en sa casa per Pasqua a molts de

sos amichs, tol celebrant abundants àpats.

Molts de aquests senyors eran coneguts del canonge, y
també conexían lo papagay de sa galeria, que acostumavan
a demanar al bon canonge, per sa distracció, moltes de les

vegades que en la casa del ministre feyan tertúlia.

L' àpat de Pasqua fou expléndit a cal ministre, y després

de destapar unes quantes ampolles de xampany, se li oco-

rregué a la gent de la comilona, demanar lo papagay al ca-

nonge, per divertirse ab ses ocurrències.

Posaren lo papagay al miig de la taula; emperò, quina

no fou la sorpresa dels ministres, direclor^, generals, etc.
al veure que 'I papagay deya una y altra vegada: «jDeu
meu, -tants que han vingut y tols son lladres!». Alió fou un
desori; donchs no hi ha res pitjor que mentar la soga en

casa del ahorcado.

JosEPH Rafel Carreras.

—Totes les ones de la mar, no poden rompre un gra d' arena.

—Qui més hi fà. més hi pert — en aquexa vall de llàgrimes,

mes qui treballa per Deu. — qui més hi fà, mé3 hi guanya.
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DE NIT

Gentil aucell, que de una a 1' altra nau

de 1' abre volas, ni te fermas may,

ves hon es ella y dïuli que pau

no pot trovà aquest cor que 1' ama assay.

Ves lego, aucell de les plomes d' or,

ves lego, ves, no me fassis sufrir;

dïuli bé a I' orella que 1' ador,

que sense 1' amor sou no puch vivir.

A la finestra d' ella, aucell, tu vola;

la trovaràs, de cert, la nina mía,

que riurà, veyent-te; serà sola;

pórlame 'Is besos sous primer del dia.

Joan País.

L' Alguer, 23 de Novembre del 1902.

L' HOME DEL PURO

Vaig assentat en lo tranvia.

Tot ell petit, despintat,

mandrosament va fent la vfa,

per dintre y fora li ciutat.

Un llumet roig al devant porta,

y a n'al darrera un altre vert.

Dos ulls fendint la foscó forta,

dintre de quina, tot se pert.

Entre 'I soroll de ferradures,

va barrejanise la cançó

de rencchs llarchs y frases crues,

que al tronch etsiba 'I conductó.

Sobre '1 coxi, de clin xafada,

jo ni' hi remoch vb tot lo pes;

com que la ruta es tan pes«da
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vaig observant als passatges.

Per força junts: grassos y magres.

Qui està més ample, qui més poch...

Fent un posat de prunes agres,

un militar guarda un bon lloch.

Bon xich enllà, una criatura,

y al costat d' ella, un sacerdot.

Ella, petita, blanca, pura...

Ell, negre y grave tant com pot.

Y al capdevall seu una dona

desfent y fent son dormí March.

Fà o no camí, tant se li endona,

sols obra 'Is ulls quan vé un sotrach.

Pro '1 que carrega es lo qui fuma:

va al meu devant, panxa-conlent,

ab la boquilla d' àmbar y espuma

y *1 brillant chatelain! ...

Es ell: r home del puro, el tfue s' imposa.

Quants passatgers sufreien mentre ell gosa!

Groch, encongit, al costat seu

un pobre lísich estussega.

Si ni menos el veu!...

que baxi, si s' ofega!

La admósfera 's carrega:

son molts los passatgers que 's van quexanl,

mes lú, segueix fumant,

3 quan més poch l' ho pensis, vindrà '1 dia

en quin a tu y als teus te clavaran

a sota del tranvía

que 't passarà per sobre...

Vesten rihent del pobre!

Mandrosament en la foscó

sotraquejant com lo tranvía,

lo mon và fent la seva via.

Ra el Nogueras y Oller.
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SOL POST

Quan lo sol s' amagava derrera la montanya,
dins mon cor anyorívol, també 's ponia '1 sol;

y ennuvolant ma vista, per una força cxiranya,

s' omplían mes parpelles de llàgrimes de dol.

En la espayosa volta del cel de nit serena,

a mils de mils d' estrelles brillavan per conhort,

mes entre la foscura de mon dolor y pena,

sols n' hi lluhia una, 1' estrella del recort.

Entre raigs de celistia y càntichs d' aucellada,

prest, lluminós com sempre, '1 sol tomà a sortir.

Mon cor encara espera 1' alegra auba rosada,

mon cor que may m'enganya, valent fins al morir.

A voltes, en los somnis que gronxa I' esperança,

la claror matinera m' apar veure en Orient;

mésiay! que es llarga y freda la nit de l'anyorança.

^•Quàn serà que retorne 1' hora del sol ixent?

María Josepha Penya.
Palma de Mallorca.

ENGRUNES

Les ilusions se marcexen

dins mon cor trist y abatut

com les roses que guarnexen

un cadavre en I' aiahut.

Les llàgrimes d°ls núvols gota a gota

omplenan de les roques los cloteis

y en mitg de la ruhenta soleyada

hi volan a abeurarshi 'Is aucellets.

iPobre cor meu!, en ales d' esperança

volà a apagar sa set en I 3 teu cor

y '1 trovà empredrehit com una roca,

ly axut de sentiment, axul d' amor!

jNit de Reys, que 'Is ne portan d' alegria

a n' els intants tes màgiques visions!

fins lo pobre orfanet menlres somnia

te veu tota estrellada d' ilusions.

Mes al entrà I nou jorn dintre sa arcoba
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quin crudel despertar té '1 somni seu,

quan al obrí 'I balcó tot buyt lo irova

y plenes les sabates sols de neu.

Mon cor, com la de Reys té nits hernioses

ab ilusions y somnis a pleret,

mes tenen exes nits fantasioses

lo crudel despertar de 1' orfanet.

RAíMón Torpes y Vilar ^

AMOROSES

I

No 't puch estimar més. Jo prou voldria

la imatge que aquí duch
veneraria més y més de dia en dia

però no puch, r.o puch.
Com magrana que esclata de madura

del granat fruyt al pes,

tal esclat tinch d' amor, que ab amargura
confesso no puch més.

II

iQue hermosa n' esiavas—aquest dematí
de missa primera—al acte de exir!

Tos ulls no miravan—com avergonyits,

respir plé d' aromes—movia ton pit,

y a flor de ta boca—s' hi veya un somrís
tan pur com dels àngelr—tan dolç com d' un nin.

Lleugera passavas—per entre 'Is fadrins

que amor te juravan—boy fenti;ie glatir;

y fins tes amigues—d' enveja morint
baxel te retreyan—llunyanise d' alií,

iQue roges tes galtes—tan prompte m' has vist

Turbat y sens esma—també m' he sentit...

De missa primera—al acte d' exir

Ique hermosa n' estavas—aquest dematí
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III

[Recortl... un bell recori 1' ànima 'n guarda

d' una esplendenta tarda

en que 'ns vàrem jurar etern amor;

tarda d' istiu lan fresca y deliciosa,

que com ta imatge hermosa

may més ja no 's treuià de mi '1 recort.

Devall d' un taronger que 'ns embaumava
vaig dir que t' estimava...

jTambé jo t' aym!— clamares dolçament

—

y poruga clogueres les parpelles

mentres tes galtes belles

reflectavan la rojor del sol ponent.

Hermenegildo Carrera y Miró.

ELLA

Papellona enguany niada

que ja rondas ma enconirada
bó y cercant sense repòs

los joyells ab que irisada

joguinejas en amors.

Tes companyes condormides,
que un jorn foren malchides

tol mirtntse al enlayrars

sens colors, d' avergonyides,

en verms totes van tornar.

Ni la ovella en sa fretura,

ni 'Is aucells. sense mesura
com ans venen a nodrirs

del lerrer que una perjura,

falaguera peijà ab mi.

Y exes flors, mes flors hermoses,

les obertes, com les closes,

anch que embauman mon verger

totes son |ay! ponsonyoses

y regades sols ab tel.

M. DoLf! vi, -nó.
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LA NOSTRA BANDERA

Ja lorném a ser aquí.

Allra vegada surt lo nostre Calendari, y surt sostenint

les metexes aspiracions, y obehini al meteix impuls dels

anys anteriors.

La idea catalana va fent io seu camí sense que lots los

destorbs que se li oposan la torcen ni la façan variar.

Catalunya dintre d'Espanya es lo meteix avuy que al

iniciarse la renaxença de nostra benvolguda pàtria.

Dintre l'Estat espanyol s'ha tractat sempre la qüestió

catalana com si fos una mena de malaltia que no té remey.

Los polítichs castellans no han vist dintre de la península

més nacionalitat que la seva pròpia: los demés son extran-

gers a qui's tolera per força, però que un dia o altre han

d'ésser expulsats del territori o s'han de resignar a viure a

la castellana.

Aquesta concepció del Estat espanyol es la verdadera

malaltia d'Espanya, però malaltia que li ha anal arrencant

a grapats la carn y membres sencers finsa veures reduhida

avuy a la situació deplorable que la veyém.

Ja seria hora de que'ls catalans perdessem la esperança

darribar a convèncer als pobles ibérichs que'ns convé per

lley natural viure agermanats; no obstant de Catalun}a

surt constantment una veu que crida a la germanor, y cri-

darà, succehesca lo que's vulga, mentres tinga alé aquest

poble que té perfecta conexença de la seva missió en la

historia de la humanitat.

Pera tòrcer lo camí del poble català se n'han pensat de

totes los polítichs espanyols.

Han procurat enlluhernarnos aiabantse de tenir un
idioma més perfecte dels que's parlan en lo mon; han re-

tret glòries y més glòries que la sort los ha posat en les

mans, y han convertit ells en vergonyosos recorts, paro-
diant axis al perdulari; trampós e inepte que se li fa aygua
a la boca recordant grandeses y disbauxes passades.
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No, val més no recordar que Aragó fou la primera na-

ció d'Europa; que Espanya descobrí y conquistà la Amèri-

ca; que teníam un imperi a la Àfrica, y un altre al Pací-

fich. Precisament lo recordarho nos convenç de la nostra

impotència de viure la vida del progrés y de la civili-

sació.

Los pobles germans nostres a qui haviam portat a ha-

bitar un meteix casal, hab fugit y no volen seniirne parlar

de nosaltres. Per axó'ls polítichs castellans, cada colp que

una regió espanyola reclama una part, per petita que sia,

del seu patrimoni, li surten ab allò del separatisme: ells

saben ben bé ahontlos porta la política de declarar extran-

gers a tols los qui no pensan, ni parlan com ells.

Entre Portugal y Castella hi ha una muralla de Xina

que hi ha alçat la política castellana; una muralla molt

més grossa s'alçaria entre Castella y Catalunya si constant-

ment los catalans no apartessem y no dediquessem a altres

obres de més utilitat, los blochs y carreus que'ls castellans

interposan entre'ls dos pobles.

Y axó, ho repetim, durarà mentres un sol català alene,

perquè la idea de llivertat y respecte al pròxim es idea so-

brehumana, mentres que la política castellana no arriba a

la esfera racional dintre de la que s'han de moure'ls

hómens.

Mentres tant los partits que's fan y's desfan desde Ma-
dril, son flors d'un dia; mor lo vell xaruch que feya de ca-

pitost, que's diga Cànovas ó Sagista, lo partit es mort; de-

vegades ni feyna dortan a la parca: en Silvela abandona'l

lloch lo jorn del perill regonexenl ses tremendes equivo-

cacions y plorant com una criatura.

jEn Silvela, aquell terrible políiich que no trobava

pols al poble espanyol!

Y la bandera catalana que ell declarà facciosa perquè te-

nia'l poder màgich d'alçar los cors dels qui no's resignan

a morir plorant, encara lluu l'emblem;! sagnant de nostra

independència y voleya enlayre pera demostrar que es ben

viu lo poble que s'hi axopluga.

Skbastià Faknks
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JANER
yll KEPLEGA La OLIVA ASS DEL JASER. DEVA LOLl AL OLIVER

1 Div. »í» La Circcmcisió del Senyor, sant Concordi, m.; se v. a

Besalú. Sta. Eufrosina y Sts. Mari yOdiló, abats. (I. P.)

i Dis. Sant Blidulf, ab., fill de Tarragona, y sant Macari, ab.

3 Diu. Sant Daniel, m.: se v. a Barcelona, y santa Genoveva, v.

4 Dill. Sant Tito, b. y c. y santes Dafrosa y Beneta, mrs.

5 Dira. Sants Telesforo. p. y m. y Flamidià. m.; se v. a C<>xà.

6 Dim. ^ Lx ADORACIÓ dels Sa.nts Reys; se v. a Barcelona (I. P.)

7 Dij. Sant Ramon de Penyafort, e.. fill de Barcelona.

8 Div. Sants .Apoliíiar, b. Eladi, m. Llucià, pvre. y Maxinaià, ni.

9 Dis. Sant Marcelí. b. y Stes. Marciana y Basilissa. v. y mrs.

10 Diu. Sant Pere Urcéolo, Duch de Venècia: se v. a Cuxà.

11 Dill. Sant Higini, papa. santa Honorata, v.. y sant Salvi, b.

12 Dim. Sants Nazari, c ; se v. a Cuxà, Victorià, c. y Alfredo.

13 Dim. Sant Lleonci. b., santa Glafira, v. y santGumersindo, m.

14 Dij. Sant Epbis, m., fill de Càller, y sant Hilari, b.

15 Div. Sant Pau, primer bermità y sant Maure. abat.

16 Dis. Sant Honorat, b. de Arles; se v. a Barcelona y Perpinyà.

17 Diu. Lo Dokissiïn Nom de Jesús: Sts. .\nton Abat y Sulpici, b.

18 Dill. La Càtedra de St. Pere en Roma, y santa Prisca, v

19 Dim. Sant Canut, rey, m. y santes Pia y Germana, mrs.

20 Dim. Sant Sebastià, m.. patró de Barcelona y Mallorca.

21 Dij. ^ants Fruytós, b., .\uguri y Eulogi, diaques m., fills de

Tarragona, y santa Agnès, v. y m., se v. a Manresa.

22 Div. Sants Vicens, m., patró de Valencià, Vicens Oronci y
Victor ab sa mare Aquilina y son marit; se v. a Girona.

23 Dis. Sant Ildefons, arq. y St. Joan Almoyner, c. se v. a Vich,

24 Diu La Sagrada Família, St. Plàcit, m. se v. a Cambrils y
sant Timotheu, b. y m.; se v. a Vilassar.

25 Dill. La Conversió de St. Pau, ap. y la del B. Ramon Llull

26 Dim. Santa Paula. v. y sant Policarpo, b. y m.
27 Diflíi. Sant Mer, abat de Banyoles, sant Tecdosi, b. de Barce-

lona, y sant Joan Crysóstom, b.

28 Dij. Sant Tirs, m.; se v. a Banyoles, sant Carlemany. se v. a

Aquísgran ya Provença y St. Flavià. m., se v. a Verdú.

29 D.v. Sant Francisco de Sales. b. y sant Valeri, b. y c.

30 Dis. Santa Martina, v. y ra . y santa Vlarcela, viuda.

31 Diu. de i)'e/)ío5feswia. Sant Pere Noidscb, c; se v.a Barcelona.

y lo B. Bernat de Travesseres, m.; se v. al Urgell.



FEBRER
MALGRAT DEL FEBRER, FLOREIX l' AMETLLER

1 Dill. Sant Ignasi, b.. y sant Felicià, m., se v. a, Mataró.

2 Di«i. >^ La Purificació de Nostra Senyora, Ntra. Sra. de la

Bonanova, y sant CornoJi, p.

3 Dim. Sant Blay, b. y m.: se v. a Barcelona, y sant Oscar. b.

4 Dij. Sant Andreu Corsino, b.. y sant Rembert, b.

5 Div. Santa Calaniandíi, v. y m., filla de Calaf, santa Àgata, v.

y m: se V. a Barcelona, y 'Is sants Míirtyrs del Japó.

6 Dis. Lo Sant Mysteri de Cervera, sant Amant, b., se v. a

Perpinyà, y santa Dorotea, v. y ni., se v. a Capellades

7 Diu. de Sexagesma Sant Romualt, ab. y St. Ricart, rey. (I. P.)

8 Dill. Sant Joan de Mata, f., se v. a Falcó, y sant Juveni, b.

9 Dim. Santa Apolonia. v. y m.; se v. a Barcelona, y sant líe-

bridi, h. de Tarrassa.

10 Dim. Santa Escolàstica, v., patrona de Vich y santa Sotera

m., patrona de Palamós.

Los Set Sirvents de Maria. f. y sant Jonàs, monjo.

Sarna Eulària, v. y m., filla y patrona de Barcelona.

Sant Benigne, m. y santa Catarina de Rizzis, v.

de Cincogesma. Sant Valentí, b. y m.: se v. a Navarcles;

sant Valentí, Pvre. m.; se v. a Ribas, y sants Vidal,

Zenón, y Felicula, mrs.; se v. a Serrateix. (L P-)

St. Faustí, Pvre. y santa Jovita, mrs y st. Sever. Pvre.

Sant Honéssim, m., sant Honest, b. de Tolosa.

17 Dim. de Cendra. Sant Policroni, h.— Dejuni y Abst. de caru.

18 Dij. Sants Simeó, b. y m. Apòstol de Provença, y Eladi. arq.

19 Div. Ntra. Sra. del Campanar, y St. Conrat,c.

—

Abslderarn.

80 Dis Lo B. Maurici Proeta, iill de Torroella de Montgrí, se

v. a Castelló de Ampurias..

31 Diu. /. de Quaresma. La Miraculos.i Llum de Manresa, santa

Irene, v., y sant Ascani, an]. de Tarragona.

24 Dill. La Càtedra de sant Pere en Antioquia y sant Pascasi. h.

23 Dim Sant Pere Damià, b., y santa Margarida de CorlcMa.

24 Dim. Sant Macià o Matíus. ap., y santa Primitiva.— r»'Hiporc.v.

15 Dij. Sant Cessari, b.. y sant Avertà. c. Ull de LimogOvS.

26 Div. Ntra Sra. de Guadalupe de Méxich, y santa Marcela —
Abstinència de carn.— Témpores.

27 Dis. Sant Nestor, b. y sant Baldomer. c.—Témpores.—Ordm
28 Diu. // de Quaresma. Sants Macari y oomp. mr.« \ ítv -t i'

29 Dill Sant Rufl. m. y «anl Tcófil. m.

11
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MARÇ
QUAN PEL MARÇ TROSA, LA AMETLLA ES BONA

J Dim. Sant Rossendo. b
, y l'Angel de la Guarda de Tortosa.

i Dim. Sant «implici. papa. fill de Barcelona, y sant Absaló.

3 Dij. Sants Medi. pagès; se v. al Vallés, y sants Hermenter y

Celdoni. mrs : se v. a Cardona.

4 Div. Sts. Agatodor, b. de Tarragona y Eteri, b. de Barcelona.

Abstinència de carn.

Sant Geràssim, anacoreta, y lo B. Nicolau Factor.

/// de Quaresma. Sant Olaguer. b. de Barcelona.

?ant Tomàs de Aquino, dr.. y santa Perpètua, v. y m.

Sant Teófil, m. y sant Joan de Deu, f

Sant Pacià. b. fill de Barcelona,'y Sta. Franciscà Romana.

.Sant Melitó y 39 companvs màrtyrs

í'ant Constantí, c. y santa Aurea, v. Abstinència de c-irn.

Sant Gregori, p. y dr. y sant Maniilià y company nirs.

IV de Quaresma. Sant Weldrach. ab. y St. Roderich. m.

Santa Florentina, v. y santa Mr.tilde, regina.

Santa Madrona. v. y m.. £lla y patrona de Barcelona, y
sant Ramon Serra, ab. de Fitero, f.

Sant Heribert. arq
, y sant Julià. m.

Sts. Patrici, b. apòstol de Irlanda y Joseph d'Arimalea c.

Sants Gabriel arc, Feliu, diaca, y lo B. «^alvador de Hor-

ta, fill de Sta, Coloma de Farnés, Abstinència de carn.

>í< Sant Joseph. espòs de Ntra, Sra,, P&tró de la Església.

de Passiu. St, Benet, m, de Cerdenya: se v, a Martorell.

Sant Benet, ab, y f.

Sant Pau. b. de Narbona: se v. a Anglesola.

2.3 Dim. Sants Domici. Pelagia y Teodora, fills de Tanuüutui. y
lo B. Joseph Oriol, fiíl de Barceluoa.

Sant .\pagit. b. y m , y sant Rómul. m,

>J< La .Am sciACió DE Ntra. Sra. y sant Dimas lo bon lla-

dre y la Mare del Deu del Cbor, Abstinència de carn.

Les Dolors de Stra. Sra. sants Càstulo y Teodosi. mrs.

de Rams. Sant Filelo. santa Leda, sos fills Macedoni y
Teoprepida, Amfiloqui y Cronidas, mrs. de Barcelona

28 Dill. Sant Sist III. p y sant Timoteu, m.—Ordres.

29 Dim. Sant Eustaqui. ab.. y sant Segon, m.
.SO Dim. Sant Joan Climacb. ab. Avuy y'ls tres dies següents no

se pot menjar carn.

.31 Dij. San^. Santa Balbina. v y m.. y sant Amadeu, Duch,



ABRIL
AL ABRIL, LO BLAT FIL A FIL; AL MAIG, l'UJA COM UN FAIG

1 Div. Sant. Santa Teodora; se v. a Gracia, la Invenció de sants

Llucià y Marcià a Vich, y sant Venanci, b. y ni.

2 Uis. S'ifít. St. Kranciscode Paula, f. y santa Marta Kgipciaca.

3 Diu. Pasqua de Hesurrecció Sant Benet de Palerm, c. y sant

Ricart, b.

4 Dill Sant Víctor, bisbe de Barcelona, y sant Isidor, arq.

5 Dini. Sant Vicens Ferrer, c. patró de Valencià, y santa Emí-

lia. V.

6 Dim. Sant Colestí. papa y sant Cels, bisbe.

7 Dij. Sant Kpifani, b. y m., y sant Giriach. m.

8 Div. Sant Joan de Organyà, iill de Bellcayre, y abat de Bell-

puig de les Avellanes, sant Albert, c. y sant Dionis, b.

9 Dis. Santa Maria Cleofé y santa C.assilda, v.

10 Diu. de Quasimodo. Sta Celeriana, v. y m., tilla de Vich,

sant lízequicl, prof. y sant Florenci, m.

11 Dill. Sant Lleó Magne, p. y santa Florència, m.

12 Dim. Sants Vcrona y Zenón. nirs. fills de Tarragona.

13 Dim. Sant llcrmenegildo, ni. en Tarragona, y sant Justí, m.:

se v. a Sant Quinti de Mediona.

14 Dij. Sant Folicià, m.; se v. a Barcelona, y sant Telm, c.

15 Div. Santes Basilissa y Anastasia, nirs.

16 Dis. Sant Tortbi, b. y sant Llambert, pagès de Çaragoça.

17 Diu. I.a Divina Pastora, St. Anicet, p. ym.y St. Robert, ab.

18 Dill. Sant Klouteri, b. y santa Antia, m.

19 Dini. Sant Vicens de C-oblliure, m. y sant Crecenci, c.

20 Dini Sants Víctor, Zotico, Zeno, Acindi, SilitMi Crisinfnl Tln-o

y lo nen Antoni, nirs de Olot

21 Dij Sant Ans<-im, b. y d. y sant Silvi, tu.

22 Div. Siinls Solero y Cayo, p. y m. y sant Apeles

23 Dis. Sant JoiiDi. m., patró de Catalunya, y sant Jordi, h \

c. de Cerdenya.
24 Diu. lo Patrocini de St. Jo^seph y St. Daniel, m. se v. a Girona.

25 Dill. s,ini Manh. evangelista. Lletanies majors. (I. P.)

2() Dicn. Nlra. Sru. del Bon C-onsell. y sant Mareolí. p.

27 Dim. Snnl Pere Armengol, Iill de (iuurdia de Prats.

28 Dij. Sant Prudenci, b. y c. y sant Vidal, m.

2» Div. |ji inv. dol cos de SI. Cugat, m.en lo Valléí. SI. Pere ui.

30 Dis. Sant tutrupi,b deC^crdenya, y Sta.í^atarinadeScna, c.



MAIG
ABRIL PLl'JÓS Y MAIG VENTÓS. FA>' l'aNY RICH Y PROFITÓS

1 Diu. Nlra Sra de Montserrat, y sants Felip y Jaume, ap.. y

Segimon, rey, se v. en lo Montseny

2 Dill. Sts. Ambrós y Slmplici; se v. a St. Joan de les Abadesses.

3 Dim. La Invenció de la Santa Creu y santa Antonina.

4 Dim. Santa Mònica, vda., y sant Froilà, m.

5 Dij. La Conversió de sant Agustí, y sant Pio V, p.

6 Div. Sant Joan Ante Poitam-Latinam, y St. Joan Biclarense.

7 Dis. Sant Just. m. de Catalunya, y St. Si»t. m . fill de Celrà.

8 Diu. La aparició de sant Miquel Arcàngel.

9 Dill. Sant Gregori Naciancé, b. y santa Noiia, sa mare.— Lle-

tanies.—Abstinència de carn. (1. P.)

10 Dim. Sar.t Antoni, arq y santa Beatriu, v —Lletanies (I. P.)

11 Dim. Sant Kudalt, m. sant Anastasi. fill de Lleyda y 73 com-
panys; se v. a Badalona, santa Severina. m. y sant

Ponç, m.

—

Lletanies —Abstinència de carn. (1. P.)

12 Dij. )i^ AscENció DEL Senyor. y Sant Pancràs, m. (I. P.)

13 Div. Les Santes Espines de la Corona de Jesús, sant Pere

Regalat, c, y sant Mus, pvre. y m.

14 Dis. Ntra. Sra. del Alba; se v. a Tàrrega, y santes Justa, Jus-

tina y Henedina, mrs. de Cerdenya.

15 Diu. Sant Isidor, m., sant Isidro llaurador y sant Indaleci.

16 Dill Sants Just. Faust! y ïranquili, mrs . se v. a Montserrat.

17 Dim. Sant Pascual Bailón, y sant Torpetes, m.

18 Dim. Trasl. del Braç de Sta. Tecla, m. y St. Fèlix de Cantalici, c.

19 Dij. Sants Joan de Cetina y Pere de Dueny<is; se v. a Vich.

20 Div. Sant Baldiri, m. de Nimes, y sant Bernardi de Sena.

21 Dis. Sant Tinioteu, m. y Sta. Aglae, v. Dejuni. Abst. de carn.

22 Diu. Pasqua de Pentecostes. Stes. Julià, y Quiteria, mrs. (1. P.)

23 Dill. La .aparició de sant Jaume, ap., St. Desideri, m., se v. a

Mataró, y sant Vicens, m.

24 Dim. Beat Ponç de Planella, m.. fill de Movà. (1. P.)

25 Dim. Sant Gregori, p. y santa Magdalena de Pazzis. (L P.)

26 Dij. Sant Felip Neri, f. y sant Agusli, ap. de Inglaterra (L P.)

27 Div. St. Joan, p. y m. y'l Ven. Beda. Témpores Dejuni. (I.P.)

28 Dis. Sant Just, b. d'Urgell y sint Just, c. fill de Vich. Tómpo-

res.—Ordres.— Dejuni. {}. P.)

29 Diu. La Sima. Trinitat. Sts. Vot y Felip, mrs. Sta. Teodosia, m.
30 Dill. Sanis Gabí, Críspul y Crecencia, mrs y sant Fernando.

31 Dim. Ntra. Sra. del Amor Hermós, St. Ponç. b y Sta. Petronilla
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JUNY
LO JUNY FltET, MATA L'ESPLET

i Dini. Sant Invito, ab y sant Sin)eó lo men»>r, monjo.

2 Dij. >J< Corpus Christi. Sant Erasme. b. y m., y sants Pere

y Marcelí.

3 Div. Sta. ulotilde, regina. y lo beat Joan Grau.

4 Dis. Sant Francisco Caracciolo, f. y santa Saturnins, v. y m.
5 Diu. Sant Bonifaci, b.. y sant Doroteu.

6 Dill. Sta. Càndida, vda. se v. a Gualbes, y St. Norbert. b. y f.

7 Dim. Sant Sibinid, m., santa Genlvera. v. y m. y sant Pau, b.

8 Dim. Sants Germà, Just, Paulf y Scisi, mrs.. fills de La Pera;

se V. a Girona, sant Medard, b., y sant Salustià, c.

9 Dij. Sants Prim y Felicià, mrs., y santa Peiàgia,v. y m.

10 Div. Lo Sagrat Cor de Jesis. Santa Oliva, v. y m.: se v. a

Olesa, y smta Margarida, regina.

11 Dis. Sant Bernabé, ap. y Sts. Feliu y Forlunat. mrs.

12 Diu. Sant Onofre, hermitíi, y .sant Joan de Sahagún, o.

13 Dill. Sant Antoni de Padua, c , St. Evidj. m. y sant Patró, c.

14 Dim. Sant Basili, b., santa Digna. V. y m, y sant Elisseu, prof.

15 Dim. Sants Modest, Vito y Grescencia, mrs.

16 Dij. Sts. Ouirse y Julita. fill y mare, mrs , santa Lutgarda. v.

17 Div. Sta. Teresa, regina, y sants Manel, Sàbel e Ismael, mrs.

18 Dis. Sants Teódul. Lleonci, Joseph y Maria, mrs. de Sant

Cugat del Vallés y santa Marina, v.; se v. a Barcelona.

19 Diu. Sants Gervasi y Protasi, mrs ; sant Guillem, ab , so v ;i

Llivia.

20 Dill. St. Silveri. p y m.; santes Idaberga, v., y Florentina, m.

21 Dim. Sant Palladi, arq. y c; se v. a Comprodón. sant Lluís

de Goni;aga. c.

22 Duu. Sant Paulí <le Noia. b. y c, y santa Consorcia, v.

23 Dij. Sant Simert Stilita, y sants Joan y Feliu. Pvres. mrs.

24 Div. La Sativital de sant Joan Bla., paln'» de Perpinyà, y de

molts pobles de Catalunya y >t. Fost, m se v. a Sarrià

2.^ Dis. Sant Adalbert, c. y santa Febronia, v.

2f> Diu. .Sants Joan y Pau, mrs.; se v. a Barcelona, sant Salvi. b.

y m.: molt venerat a Catalunya, y sani Virgili

27 Dill. Sant Ladislau, rey, y sant Benvingut, c.

28 Dim. Sanis Llert y Pau, pftpes. — /)e/uHÍ ab aislinencuí ..^ . .*- ...

29 Dim. >í< Sant Pere v Sant I'ai-, apósloli. y sant Marcel, m.
'" í> • I.o nmrlyri drl H Hamón Llull, y sani Marçal, b.
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AGOST
AYcaiA d'agost fa mkl y most

1 Dill. Sant Pere Ad-vincula. sant Lluci, b., fill de Barcelona y
sant Feliu HÍricà, m ; se v a Girona.

i Dim. N • S.' dels Àngels, y St. Alfons M. de Ligori. b. -Jubileu

3 Dim. ( a Invenció del cos de Sant Ksteve. protomàrtyr.

4 Dij. Sant Domingo de Guzmàn, f. y ^t. IMo, m.

9 Div. Ntra. Sr - de les Neus y santa Afra. ni.: se v a Girona.

6 Dis. La Transfiguració de Jesús, vulgo St. Snlvador. Sts. Just

y Pastor y s nt L'rbici, b. y m : se v. a Serrateix.

7 Diu. La Traslacjó de sant Sever, b. y m. y sant Gayetó, f.

8 Dill. Sant (-iriach y cump. mrs y sani Miró, b.

9 Dim. Sant HumA, m.: se v a Vich, y santa Kunomia. m.

10 Dim Sant Lioienr, diaca y m. y santa Agatónica. m.

11 Dij. Sts. Marcelí. p., Hilari, se v. a Arles, y Sta. P'ilomena. v.

12 Div. Sant Dionfs y santes Hilariít, Digna, Eupomia y Eatro-

pia. mrs. de Girona, y santa Clara. fund.

13 Dis. Sant Cassià. b. y sant Hipòlit m. Dejuni ab abstinència.

U Diu. Sant Aeci. b. de Barcelona y sani Kusebi, m.

15 Dill >í< La assu!Hpta, y santa Colagia, v., filla de Barcelona.

16 Dim. Sant Rodi, c. fili de Monlpeller. lo B. Joan de -^ta. Marta.

fill de Prades, y sant Jarinto. c y sania Serena, emp.

17 Dim. Sant Liiberat. ab. m y Sts. Maniel. Pau y Juliana, mrs.

18 Dij. Sant Agapit, m.; se v. a Vich, y Sta. KIena. emperatriu.

19 Div. Sts Magí, m. fill de Tarragona. Mariano. herm. y Llufs b.

20 Dis. St. Hertiat. ab. y Sts. Lnxori y comp. mrs. de C.erdenya.

21 Diu. St. Joaquim, pare de Ntra. -ra. y sants Bonoy Maximià,

mrs. fills de Blanes.

22 Dill. Sant Bernat d'Alcira y ses germanes Gracia y Maria.

23 Dim. Sant Felip Benici. c. y sant Rcstitut, m.

24 Dim. Sant Bartomeu, apòstol, y .sSnta Aurea. v. y m
25 Dij .Sant Lluís, rey de França, y sant Genis, m.

26 Div. Sant Irencu, m.: se v. a Sampedor y sants Constanci y
Vicens, mrs.; se v. a Olot. y sant (leferf. p. y m.

27 Dis. Sant Jo.seph de Calassanz, y .sant Lley. b. c. de Lleyda.

2« Diu. Sant .Agustf. b. y d. sant JuIiA, n).. patró de Vallfogona.

29 Dill. Ln Dogollació de sant Joan Bla. y St-, Sabina, vda. y m.

')0 Dim. La Traslac-ió dels cos.sos sants en Manresa, santa Rosa

de Lima, v.: se v. a Llafranch, y SI. Feliu. pvre. y m.

•^.int Ram6n Nonat. c. fill de Portell, y St Pr6s|)er, ni
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SETEMBRE
AL SETEMBRE LO MAL TEMPS ES DE TKMBRE

1 Dij. Sant Gil. ab.. sant Arthur dlrlandi, y sant Llop. b.

í Div. Sant Antolí. m. y sant Esteve, rey.

3 Dis. Sts. Nonici. b. de Girona y Plàcit, m.. se v. a Granollers.

4 Diu. Ntra. f^ra. de la Consolació y Ntra. «ra. de la Cinta, san-

ta Rosalia de Palerm, v. y santa Càndida, v.

5 Dill. Sant Llorenç Juslinià, b. y santa Obdulia. v,

6 Dina. Sant Faust, rii. y sant Vicens, p. y m , p. de Besalú.

7 Dim. Lo B. Maleu de Agrigento, c. fill de pares catalans.

8 Dij. ^ Lo Naxement de Ntra. Sra. y lo B. Domingo Castellet.

fill d'Esparraguery.

Sant Pere ulaver. c, fill de Verdú, y sant Gregori, m.

Lo B. Jacinto Orfanell. m.. fill de pares vigalans.

Lo Dolç Nom de Maria, sant Emilià. b . fill de Llivia. y
lo sant Mysleri de Siint Joan de les .Abadesses.

Lo B. Miró. c. de Tagamanent, Sts. Lleonci y Teódul mrs.

Sant Amat. ab., fill de Tarragona.

14 Dim. La Exaltació de la .-anla Creu, y sant General, m. Tém-

pores.—Dejuni. (I. P.)

Sant Vicens y santa Clara, mrs.: se v. a Llissà de Vall.

St. Corneli, p. y St. Cebrià, m. Témpores.—Dejuni. (]. P.)

Sant l.lambert, b. y m.: se v. a Lledó, y la Impressió dé

les Hagués de sant Francesch. Témpores.—(Jrdres.—
Dejuni. (I. I'.)

18 Diu. Ntra. -enyora dels Dolcrs. Sant Ferriol, m., se v. a Be-

salú, y sant Tomàs de Vilanova, b.

19 Dill. Sant Genaro. b. y santa Constància, m.

20 Dim. Sant Eustaqui y comps. mrs.

ií Dim. "*ant Mateu, ap. y evang.

í2 Dij. Sant Maurici, se v. a Manresa y St. Crescent, m.
2.3 Div. Santa Tecla, m. patrona de Tarragona.

24 Dis. Ntra. Sra. i>e la Mercè, patrona de Barcelona y'l B. Dal-

mau Monner. c.

25 Diu. Santa Maria de Orvelló, fund., filla de Barcelona y sant

Fost. fill d'Alguayre.

2fi Dill. St Obria, m., y Sta. Justina, v. y m.: se v. a SI. Quintí.

il Dim. Sant Cosme y St. Damià, metges, mrs.. y St. Adolf. m.
18 Dim. Sant Wenceslau, m. y lo B. Simó de Roxas. c.

29 Dij. La Dcdicacií» de sant Miquel Arcàngel.

HO Div. Sl•lít r.eroni. doctor v f.. v sanla üofía, vda.

9
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OCTUBRE
OüAN l'octubre es arribat, sembra lo segle, l'ordi t lo blat

1 Dis. Lo Sant Àngel Custodi, y sant Remigi, b. y c.

2 Diu. Ntra Sra. del Roser, L'Angel de la Guarda de Bareelo-

na, lo B. Berenguer de Peralta y sant Llogari, b. y c.

3 Dill. Sant Candi, m. y lo B.Joan Macias, fill de Canet de Mar.

4 Dim. St. Francesch, f. y St. Tirs y 5 companys nors.

5 Dim. Sant Froylà, b. y sant PUcit, ra.

6 Dij. Sts. Màrtyrsde la Llegió Tebea, se v. a Barcelona; sants

Emili y Julià, mrs.; Sta. Faustina, m. y St. Bruno, f.

7 Div. Sant August, c. y sant March, papa.

8 Dis Sta. Reparada, v. y m. se v. a Bagur, y Sta. Brigida, vda.

9 Diu. Ntra. Sra . del Remey, Sant Dionis Areopagita y comp.
mrs. d'Arles

10 Dill. St. Sabí, c , fill de Barcelona, St. Gereó y 318 màrlyrs,

se V. a Barcelona, y St. Lluís Bertran, fill de Valencià.

11 Dim St. Plàcit, m., y sant Genis, soldíit. y sant Nicasi, b.

12 Dim. Ntra. Sra. del Pilar y St. Rarimi, arq. y m.

13 Dij. Sant Eduart, Rey, y sant Grau, abat.

U Div. Sant Calixte, p. y m. y santa Fortunada. v. y m.

15 Dis. Santa Teresa de Jesús, v. y fundadora.

16 Diu. Sant Galderich, pagès; se v. al Rosselló y a Barcelona.

17 Dill. Santa Eduvigis, vda., y la Bta. Margarida Alacoque, v.

18 Dim. Sant Lluch, evangelista y santa Trifona, emperatriu.

19 Dim. Sant Pere de Alcànt^ra, y sant Varo, soldat, m.

20 Dij. Sants Joan Canci, c , Aureli, m., y santa Irene, v. y m.

21 Div. Stes Ursula y 11 mil verges mrs. ;cinch se v.a Barcelona.

22 Dis. Sant Bacari, b. de Vich, y santTeodor, noy, m.

23 Diu. Sant Pere Pascual, fill de Valencià, la primera Traslacirt

del (^osde santa Eulària, sants Víctor. Pacfíicb, Justa

y Clara, mrs.; se v. a Manlleu

24 Dill. Sant Rafel arcàngel, sant Bernat Calvo, b. de Vicb, fill

de Reus, y sant M<rtiri<^, b. patró de Banyoles.

25 Dim. Sants Crispí y OíspiniA, mrs., y santa Daria, m.

26 Dim. Sis. IJucià y Marcia, mrs., fills de Vich, y Evarist, p. y m.

27 Dij. Sant Florcnci, m. y santes Sabina y Eugènia, mrs.; se

v. a Àger.

28 Div. Sant Simó y sant Judas Tadeu, apòstols.

29 Dis. Sant Narcís, b. fill y patró de Girona.

30 Diu. Sants Claudi. Luperci y Vjclori, mrs.

31 Dill. St. Quinti, m. y la Dedicació de la Seu de Lleyda. Dejuni
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NOVEMBRE
LOS MORTS PASSATS, GRaSS ESTOTJATS

1 Dim. Diada de Tots los Sants, y sant Benigne, Pvre.

2 Dim. Li Commemoració dels fidels difunts, y Sania Eusta-

quia. V. y m.

—

Jubileu.

3 Dij. Sant Ermengoi, fill y b. de Urgell, y los Innombrables

màrtyrs de Çaragoça.

Sant Carles Borromeu. arq. y c. y santa Modesta, v.

Sant Zacarias, profeta, y santa Isabel, pares de sant

Joan Baptista.

Sant Sever, b. y m.fili de Barcelona, y 4 Sacerdots mrs.

Sant Ernest, ab. y sant Fortià, m.; se v. a Torelló.

Los Quatre Sants NJàrtyrs Coronats.

La Dedicació de la Basílica del Salvador a Roma. y Ió

Sant Crist de Balaguer.

Sant Andreu Avelí, c. y santa Trifosa, v.

Lo B.Jofre de Blanes, c; se v.a Barcelona, y St. Martí, b.

Sant Benet, m.; se v. a Barcelona, y sant Martí, p. y m.

Lo Patrocini de Ntra.Sra.y sant Estanislaujde Kostka, c.

Sant Serapi, m.. se v. a Barcelona, y sant Ruf, b.

Sant Leopold, emperador, y sant Feliu. b. y m.

Sants Rufí, Elpidi y companys mrs., y sant Eugeni, m.

Sant Iscle y santa Victoria, germans, mrs.: se v. a Breda,

snnla Gertrudis. v., y sant Gregori Taumaturch. b.

La Dedicació de la Seu de Barcelona y "«t. Bàrulas. noy m.

Santa Isabel, regina de Hongria, y sant Olimpi, b. y c.

de Barcelona.

Sant Feliu de Valois, f., y sant Octavi, m.

I a Presentació de Ntra. Sra., y lo B. Romeu de Llivia.

Santa Cecília v. y m.. sants Maure, March y Esteve mrs.

Sant Climent, p. y m y santa Lucrecia, v. y m.

Santes Flora y Maria, v, y mrs. y St. Joan de la Creu, f.

Santa Catarina. v. y m. y sant Moysés.

Los D^sposoris de Ntra. Sra
, y sant Conrat, b,

/ d" Advent. Sants Facundo y Primitiu, mrs. (I. P.)

Sant Gregori, p. y sants Papinià y Mansuet, b y mrs.

Sant ^adu^ní, b y m., apòstol de Catalunya y santa

Iluminada, v.

30 Dim, Sant Andreu, apòstol, y sant Venato, m. de Cerdenya,

se v, a sant Sadurní de Noya,

4



DESEMBRE
ENTRE TOTS SANTS Y NADAL, NI BOTRES NI MESTRAL

1 Dij. Sant Eloy. b. y c, santa Natàlia, m., y Sta. Càndida, m.
2 Div. Santa Bibiana, m., y santa Elisa, monja Dejuni.

3 Dis. Sant Claudi, m
, y sant Francisco Xavier, c. Dejuni.

4 Diu. // d'Advent. Sta. Bàrbara, v. y m., y St. Pere Crysólech.

5 Dill. Sant Dalmau, b. y m ; se v. a sant Dalmay, y sants Crls-

pui, Julià. Grat, Félíx y Patavia, mrs.

6 Dim. Sant Nicolau de Bari, arq. y santa Dionisia, m.
7 Dim. Sant Ambrós, b. y doctor, sant Martí, ab, y Beat Pere

Cerdà, c , fill de Cobliiure.

8 Dij. »í< La PüRíssiMA Concepció, Patrona de Barcelona.

9 Div. Santa Gorgonia, v. y santa Llogaya, v. y m. Dejuni.

10 Dis. Ntra. Sra. de Loreto, santa Eulària de \)érida, santa Ju-

lià, m ; se V. a Elna. sant Trobat y 359 companys mar-

tyrs en Girona. Dejuni.

11 Diu. III d' Advent. Sant Damàs. p., fill de Argelaguer. (L P.)

12 Dill. Sants Sinesi y Donat, mrs y sant LuíTren, ab.

13 Dim. Santa Llúcia, v. y m. y lo beat J. de Marinoni.

14 Dim. -ant Nicasi, y sant Pompeyo, b. Témpores. Dejuni. (I. P.)

15 Dij. Sant Eusebi, b. y m., y sant Urbici. germ.

16 Div. Sta. Albina, v. y Sia. Adelayda. emp. Témpores. Dejuni.

17 Dis. Sant Franco de Sena, c. y sant Llàtzer, h.— Temporer.

—

Ordres.— Dejuni. (I. P.)

18 Diu. IV d'Advent. Ntra, Sra. de la Esperança o de la 0. (1. P.)

19 Diil. bant Adjutori, ab. de Narbona y sant Nemesi, mr.

20 Dim. Pants Eugeni y Macari, c. y sant Domingo de Silos. ab.

21 Dim. Sant Tomàs, ap. y sant Severià, b.

22 Dij Sant Flavià, m.; se v. a Verdú, y sant ZeoÓD, soldat.

23 Div. Santa Victoria, v. y m. y sant Sérvulo. c.

24 Dis. SI. Delfl, b. y Sta. Tarsila, v. Dejuni y abst. de carn. (I. P.)

25 Diu. Lo Naxemknt de Nostre Senyor Jesucrist. Lo bolqueret

del Diví Jesús a Lleyda, Sta. Eugènia, se v. a Agullana,

8t. Faust, m. y Sta. Amancia, se v. a Barcelona. (L P.)

26 Dill. Sant Esteve, prolomàrtyr, y sant Pere de Torelló.

27 Dim. Sant Joan, apòstol y evangelista. (I. P.)

28 Dim. Los Sts. Ignocents mrs., molt venerats a Catalunya,(LP.)

29 Dij Sant Tomàs. arq. de Cantorbery, m..y sant Davil, prof.

!íO Div. La Traslnció de sant Jaume apòstol, y santa Anlsia, m
31 Di8. Sant Silvestre, p. y .mmta Coloma, v. y m.
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NECROLOGI

També aquest any la Mort ha segat vides de compatri-

cis nostres quals mèrits de virtut o de saber los havia fet

dignes de la estimació de tots Ics qui estimàm a la pàtria y

no'ns son indiferents los elements actius que cooperan a

sa exaltació. Per la llista que ve continuada de les perso-

nalitats qual mort havem pogut saber, se veurà que la cu-

llita no ha sigut pas escassa. A tots los qui van enclosos

en aquest Necrologi anyal y a tots los qui han passat

desapercebuts a nostra aienció y diligència, esperàm que

la divina misericòrdia no haurà sigut per ells escassa. Més
com aquest atribut de Deu no s'oposa a sa justícia, no re-

gategem als compatricis morts una pregaria, a fi d« que sia

atenuada la rigor d'aquesta y se faça més eficaç y abundosa

aquella. Avuy per ells, demà per nosaltres.

Mossèn Crispí Borràs.—Virtuós sacerdot mor als 29

d'Octubre del 1902, a la edat de 64 anys y en la ciutat de

Cervera de la qual n'era fill. Entussiasta per tot lo que se

refereix a Belles Arts, cultivà la pintura demostrant no es-

casses disposicions en alguns quadros d'assumpto relligiós.

Arxiver de la Reverent Comunitat de la parròquia d'aque-

lla població, fou de no escàs profit per aquell capítol son

exercici d'ayial càrrech, com fou també molt llohable l'in-

terès que tingué en classificar y ordenar un abundant di-

pòsit d'aniichs documents abandonats en un pou sech

desde feya qui sab lo temps. La historia de Cervera serà

sempre deutora a Mossèn Borràs, del que's pugan retreu-

re fets que haurían passat desapercebuts.

P. Lluís Ignasi Fiter.—Era fill de la Seu d'Urgell.

Després d'haver cursat liuhidament la carrera de Dret, entrà

en la Companyia de Jesús. En lo col-legi que la tal insti-

tució té establert en aquesta capital, son zel apostólich fou
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de gran fruyt pera la joventut y pera la classe treballadora.

Encar que predicà relalivameni poch, era un molt exce-

lent orador sagrat. Publicà a'giins opúscols que a la vega-

da que son testimoni del zel del sacerdot, son també pe-

nyora de la erudició y qualitats d'historiayre que'l distin-

gían. La mort se'l ne dugué sens tenir en compte lo bo

que era sa estada entre 'Is hómens, passantio a la vida de

la eternitat als o de Novembre del 1902.

Joseph Canalejas y Costa.—Havia nascut a Barcelo-

na aquest inteligent enginyar que mori a Madrit als 21 de

Novembre del 1902. De.-^de jovc- y en sa ciutat nadiua s'ha-

via donat a conéxer com a literat y escriptor cientifich,

fins que trasladantse a la capital de la monarquia, ab sa

activitat e inieligencia logrà fcrse un nom y una posició.

Se citan d'ell algunes obres professionals traduhides unes.

originals les demés, que son penyora de la vocació que

sentia per la enginyeria.

Anicet de Pagès y de Puig.— Fou un dels poetes que

més brillejaren ab mèrits positius en los Jochs Florals du-

rant lo període del 186931 1877. Després va eclipsarse per

haver passat a viure a Madrit ab la comanda de la direcció

de importants treballs literaris a càrrech d'una casa edito-

rial de molla empenta. Ai cap d'una vintena d'anys, tornà

a reaparéxer en aquella fesia ftn\al de la poesia catalana,

preponderant de la metexa manera que abans, y obtenint

sens esforç lo títol de Mestre en Ga\ Saber. Havíacolabo-

rat en diferentes rexistes y periódichs y publicat alguna

obra que també l'acreditava de literat d'alta volada. En la

antiga coronada vila s'esdevingué sa mon als a6 de No-
vembre del igo2.

Eduart Amigo.— Era un dels més notables concertis-

tes d armonium que han brilUjat en l'Art musical. Mori a

Buenos Ayres quan se proposava retornar a Barcelona y

acabar sos dies aqui hon havia nascut. La nova de sa mort

arribà als aa o 23 de Desembre del tgoa. Feya alguns anys



que residia en la capital de la mentada República Argen-

tina, desempenyanthi importants càrrechs de caràcter ar-

lístich. Havia sigut professor d"armonium de la cort reyal

espanyola y durant sa carrera anísiica havia obtingut va-

ries distincions honorífiques que bé corresponían a sos

mèrits capdals.

Carlota de Mena.—Repe-^çniant a Manresa un dels

drames més predilectes de: extens repertori que en sa llar-

ga carrera artística havia anat formant, li esdevingué a

aquesta notable actriu rat^lana un aiach apoplétich que

en poques hores li llerà la vida dexant de ser ai matí del

dilluns 28 de Desembre del 1902. Conseguí la Mena de tot

lo públich de Catalunya la consideració de gran actriu y la

crítica may li regatejà ayial concepte, que sens dupte hau-

ria afermat més encara si s'hagués presentat en los escena-

ris dels teatres de Madrit a exhibir les dots artístiques que

la distingían.

Bartomeu Ribó y Ferrandiz.— Fill d'un distingit

artista català que per sos compromisos professionals s'ha-

via vist obligat a sortir de Barcelona, va nàxer aquest pin-

tor a Madrit. Fou dexeble ap'ofitat en un dels més bri-

llants períodes de la Es-oa de Belles Arts de la Llotja

barcelonina, constiiuhiriise en un excelent pintor d'his-

toria, si bé que sempre preferí los assumptos de ca-

ràcter relligiós per ésser los que més s'adaptavan a ses

profondes creencies cató'iqies. Alguna de ses obres fou

adquirida per lEstal. Ha dexat molts treballs espargits en

diferentes iglesies de Cataiuny t, però axó, no vol dir que
se'l tingués en la estima que merexía. Tant es axis, que a

les derreríes de la seva viJa, ab prou recança de son cor

que se sentia ben cata'à, tingué de irasladarse allí hon
havia nascut y hon trobà 'a mort a principis del any 1903.

S'havia donat a conéxer v.om a escriptor erudit.

Dr. Joseph Roquer y Casadesús.—Individuu nu
merari de la Reyal Acadèmia de Medecina y Cirurgia de
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Barcelona, morí en aquesta ciutat als 23 de Janer del 1903.

Fou entre sos colegues lo primer que consagrà sosconexe-

menis científichs ab preferent solicitut a les malalties de

la gorja y del nas. En una revista que publicà durant bas-

tants anys, feu evidents los molts estudis que havia fet

sobre aquelles enfermetats, com també va provarho en in-

teressants monografies que's referexen a les metexes. En
los dos congressos médichs espanyols d'otorino-laringolo-

gia que s'han celebrat, lo Di. Roquer fou distingit per sos

comprofessors com corresponia a sos mèrits.

Marian Vayreda y Vila.— Mor a Olot als 6 de Febrer

del 1903 aquest distingit artista pintor que en los últims

anys de sa vida se convertí en escriptor, logrant un lloch

capdal entre los novelistes que ha produhit la moderna
literatura catalana. Fou un entussiasia y verdader patrici

puix sempre estigué amatent en procurar tot lo que pogués

donar importància moral y material a la comarca.

Narcís Gili y Gay.—Als 20 de Febrei del 1903 acabà

sos dies aquest jove escriptor qui havia colaborat en les

planes de «Joventut* ab alguns treballs ben valiosos y for-

tament sentits, per lo que feya esperançar que seria un li-

terat d'excelents qualitats.

Joseph Got y Anguera.

—

Aplaudit autor dramaiich,

natural de Reus, però que fiya anys havia fixat sa estada a

Sabadell. Lo llarch catàlech de ses obres, son entussiasme

catalanista y les excelenis qualitats de caiàcter, havían fel

que se l'estimés ab apreci y se'l distingís ab càrrechs enire

lo que es de mencionar l'haverü confiada la presidència

del Centre Català d'aquella industriosa ciutat. Lo dia 24
<i del 1903 fou l'últim de la seva vida en la lerra.

Dr. Joan Giné y Partegàs.—En aquesta ciutat havia

nascut y després de viuren «llunval durant bona part del

primer període de sa vida, vingué a cursarhi ia carrera

mèdica ab totes les privacions consegüents a ta posició so-



— 23 —
cial humil a que pertanyia. Ab ardiment en contrarrestrar

les contrarietats, ab una aplicació constant, logrà que sos

talents científichs brillegessen com corresponia, y lo fadrí

barber se convertí en pochs anys en una de les personali-

tats més rellevants de la Facultat de Medecina de la Uni-

versitat literària d'aquesia capital. Fou notable escriptor

científich, correcte en la dicció, eruditíssim y de enlayrades

idees. Morí als 27 de Febrer del 1903.

Dr. Laureà Figuerola.—Era till de Calaf. En sa jo-

ventut brillejà a Barcelona per sos extensos conexements

en la ciència polítich-económica y per ses iniciatives en

promoure la difusió de la ensenyança primària y la ilus-

tració popular. E!l es un dels patricis a qui se deu l'esta-

bliment de les Escoles normals de professors y fou també

un dels fundadors de la Societat barcelonina d'Amichs de

la Instrucció. Trasladat a Madril, fou aviat una personali-

tat rellevant que's destacava ab positius mèrits personals;

per axó li foren confiats càrrechs de distinció y compro-
mís, entre los quals hi ha lo de ministre de Hisenda. Fou
en contra de la generalitat de sos paysans lliurecambista;

y pogué en axó anar errat, però no pol ésser conceptuat

mal català qui no va perdre may l'hàbit de parlar la llen-

gua nadiua y sempre fou deferent ab sos compatricis. Morí
l'últim dia del mes de Febrer d'aquest any 1903 prop los 87

anys d'edat en la capital de ta monarquia espanyola.

Joseph Puiggari.—Als 82 anys s'extingeix la vida de

aquest barceloní excelent patrici, dexant d'ésser en aquest

mon en lo primer dia del mes de Març del 1903. Fou un
entès y entussiasta arqueólech, un historiai^or de recte

criteri y un artista apreciable, puix pintà y dibu.xà ab in-

teligencia. Es lo primer historiador que fent>e càrrech de

que Espanya es un estat politich format per varies entitats

socials e històriques, fugi de la rutina de comptar per his-

toria d'Espanya los fets dels reys de Castella, pera fer veure

que aquests corresponen a una pàtria única e indivisible.

Però la obra més meritòria que porià a cap aquest ilustra-
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díssim quefe del Arxiu Municipal de Barcelona, no foren

sos articles y monografies de caràcter histórich o arqueo-

lógich, sinó la d'haver per espay de més de cinquanta anys

anat acumulant materials gràfichs pera precisar la indu-

mentària dels espanyols en lo curs de les centúries, partint

dels temps primitius. Tasca admirable, més meritòria que

de benedictí, y que per dues vegades no fou estimada com
era d'esperar, per jurats constiiuhits per persones tingudes

per inieligents, per allò que diu un escriptor francès que

als sabis sempre se'ls acut cometre una tontería. Era lo

senyor Puiggarí lo colaborador més antich que tenia la

«Ilusiración Espanola y Americana»; president honorari

de la Societat Arqueològica barcelonina; individuu nume-

rari de la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona y co-

rresponsal de la de Historia de Madrit, y entre altres títols

honorífichs dignament obtinguts hi ha que esmentar lo de

Fill adoptiu de Igualada, ab que fou recompensat per la

corporació municipal d'aquella població fb motiu d'haver

vindicat pera la metexa un títol de glòria ab més o menys

rahó regatejat. Colaborà en aquest Calendari.

Mossèn Agustí Puyol.—Mor pels vols de la diada do

Sant Joseph del mes de Març, aquest virtuós sacerdot y

distingit escriptor. Era encara jove, per lo que bé pot dirse

que la mort va complaures en desvanéxer les esperances

que havia fet concebre y alimentar en tots los qui havian

pogut apreciar la conducta evangèlica y lo zel apostólith

del rector do les parròquies de Balvir y Alp, axí com

també s'esperançava moll de sos talents manifestats en

magnífiques composicions que delatan un poeta de veres

y en valiosos treballs d'investigació històrica, com es de

notar lo recort que consagrà als fills illustrcs de la Cerda-

nya, a qums noms y mèrits, hi ha que afegirhi lo seu. Ha-

via colaborat en aquest Calendari.

Ramon Freixas y Miret.— Era un dels comptats vi-

lafranquins que qucdan d'aquell estol que formaren los

Uorençs, los Milàs. los Vidals, los Barbas, elc. qui ab son



talent han sigut y son honor de la capital del Panadés.

Arribà a ser lo degà dels advocats d'aquell partit per ésser

lo més vell y lo més aniich de tots. Fou reputat com un

romanista molt expert y no menys inieligent en Dret cata-

là. Era ademés un entussiasta patrici, tant que ningú com
ell ha tingut una vocació tan decidida y constant en recu-

liir tot lo que fes referència a Vilafranca ja fossen cartes,

follets, periódichs, llibres, documents o versions verbals.

Era estudiant quan se li despertà aytal vocació que no

minvà may; per axó ningú sabia la historia de son

Iloch nadiu com ell la sabia. Morí allí als 19 de Març

del 1903.

Antoni M.* Gallissà y Soqué.—Víctima d'una ma-

laltia que feya temps anava socavant sa existència, mor
als 17 d'Abril del 1903 aquest barceloní, que havia sigut

president de la «Unió Catalanista» y era correcte escriptor.

De son ver patriotisme ningú n'havia pogut diiptar, puix

pot dirse que era dels qui fermament senten l'amor a la

pàtria nadiua. Era conceptuat com un dels arquitectes

de més vàlua de Catalunya; arribà a la edat de 41 anys y

era fill de Barcelona.

Niló M.* Fabra y Deàs.— Llorejat poeta, autor dra-

màtich aplaudit, escriptor polítich de molt crèdit, perio-

dista dels més entesos, encar que català per ésser fill de

Blanes, tal volta no hò evidencià en res més, com aUres

fills d'aquesta terra que passan a viure a Castella, sinó en

la activitat y caràcter emprenedor que ha distingit sempre

als nascuts en aquest país. Ell fou lo fundador de la im-

portant Agencia telegràfica que porià son nom, tan acre-

ditada per los serveys prestats al noticierisme periodístich

y que arribà a estar relacionada ab altres similars extrange-

res que gosan de crèdit universal. EU fou qui en '.873 in-

iroduhí lo? coloms missatgers pera substituir lo telègraf

en aquells punts en que «e trobava interromput a causa de

les contingències de la guerra civil, que en aquella època

assolava varies regions de la península ibèrica. Morí a Ma-
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drit, hon feya molts anys tenia sa estada, als 24 d'Abril

del 1903; comptava la edat de 6a anys.

Terenci Thós y Codina. — Mor a Mataró sa pàtria

nadiua als 27 d'Abril de 1903, a la edat de 62 anys. Fou un
dels primers literats que respongueren a la invitació anyal

dels restaurats Jochs Florals, y per lo tant un dels qui fo-

ren entussiastes de la renaxença de la literatura catalana

encara no fà cinquanta anys. Y no per l'afany de glòria,

sinó perquè era un verdader patrici y se cregué que venia

obligat a contribuir al desvetllament de la pàtria catalana.

Y perquè no tenia ambició pera sí, no anà depressa a ob-

tenir lo cobejat títol de Mestre en Gay Saber, dexani que

li passessen al davant altres que ho foren primer que ell y

no havían pàs sigut primers en donarse a conéxer. Era

doctor en Dret, degà del Col-legi d'advocats de Mataró,

Caiedràtich de la Escola de Comerç, Individuu numerari

de la Reyal Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, co-

rresponsal de la de Jurisprudència y Llegislació de Madrit

y ha desempenyat varis càrrechs de confiança, puix era

home digne de tota estima per ses penyores personals y
per sos talents.

Frederich Renyé y Viladot.—Acabà son pàs per

aquest món als 18 de Maig del 1903, prop los 64 anys.

Lleyda l'havia vist nàxer y va véurel morir. Fou un altre

entussiasta y ferm patrici. Ab ses. iniciatives y ab sos ta-

lents contribuí en aquella ciutat y comarca corresponent a

la propagació del moviment literari regional y a la propa-

ganda dels ideals reivindicadors de la personalitat política

de Catalunya. Prengué part activa en los Jochs Florals de

Barcelona formant part del Consistori del any 1894 y fou

un dels més entussiastes en establir los d'aquella sa ciutat

nadiua. Les publicacions periodístiques y les associacions

de caràcter catalanesch, tingueren en ell un bon campió.

Vicens Vilà y Tió.— Fou un inieligent enginyer que

mori a Vilassar de Mar als 1 1 de Maig del 1903. Varies
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obres son les que acreditaren sos talents professionals y
son clar criteri.

Joseph M.' Pellicer y Pagès.—La vila de Ripoll fou

lo lloch de sa naxença en lo sí d'una íamilia de patricis.

Era una persona ilustradíssima en Historia y Arqueologia,

com ho demostran varis treballs notables, com ia mono-
grafia de «Santa Maria de Ripoü», de quin monestir ne

fou un dels més decidits e inteligents restauradors abans

que'l bisbe Morgades s'emprengués lo lirar avant la tal

restauració fins a completaria. La ciutat de Mataró també

li deu agrahiment per sos estudis sobre l'aniiquíssima Ilu-

ro y sobre la pàtria de ses «Santes» les invictes cristianes

Juliana y Semproniana. Entre sos vaüosos treballs litera-

ris, hi ha que esmentar unes correetes traduccions al ca-

talà de diferents poetes grechs. Varies corporacions s'hon-

raren comptantlo entre sos individuus. Mataró lo va veure

morir ais 25 de Maig del 1903.

' Andreu de Ferran y de Dumont.—A la edat de 87

anys, morí als 17 de Juny del any 1903, aquest antich Se-

cretari de la Acadèmia de Belles Ans y del Institut Agríco-

la Català de Sant Isidro, quals càrrechs desempenyà per

espay de 53 y 62 anys respectivament. Era un escriptor

castellà correcte que s:^pigué donar interès y atractiu a les

Memòries de Secretaria, que tan difícils se presentan als

qui les han d'escriure y tan pesades acostuman a ésser

pels qui han d'escoltar sa lectura. En abdues corporacions

prestà grans serveys per sa iluslració y per sa activitat. Era
barceloní.

Dr. Carles Montagú.—Mor a Barcelona, d'hon eia fill,

als 29 de Juny de 1903, aquest antich professor de la Me-
decina. Arribà a comptar la eJai de vuytanta anys. Los
últims catorze no pogué consagrarlos al exercici de sa pro"

fessió a causa d'h iver quedat cech. No era un metge a la

moda; perósapigué associar son nom al concepte d'un ho-

me de gran criteri científich. Tenia conciencia professió-



nal y estimava ans que tot lo decoro de la liencia que té

per objecte la defensa de la salut, lo més preuat tresor

del rich y l'únich que pot possehir lo pobre.

Maria de la Mercè Arteaga.— Poetissa filla de Bar-

celona que literàriament shavia donat a conéxer per Ma-
ria Mercè de Arsay, colahorant en varies publicacions ca-

talanistes ab composicions que irasiluhían una delicadesa

de sentiments notable y un afecte íntim per les coses de la

terra. En la matinada del 18 d'Agost del 1903 son esperit

volà a la eternitat en la plenitut de la jovcnesa.

Carles Renouvier.—A la edat de 83 anys a principis

del mes de Setembre del 1903 moria a Prades, Pirineus

Orientals, un dels hómens de major inleligencia que han

nascut en les terres del Rosselló. Pol dirse que no havia

viscut més que en sa pàtria, puix a Paris no hi havia posat

los peus desde'l any 1848 y sa residència habitual era Per-

pinyà, de qual ciutat si no ho tenim mal enfés n'era fill.

Axó no vol dir més sinó que aquell qui era reputat com

un filosoph dels de me's talla, era un sabi a la manera dels

que tingué Grècia en los temps antichs. Nomenat indiví-

duu de la Acadèmia de Ciències Morals y Polítiques de

París, ha mort al cap de quaranta nou anys sens haver fet

pensament d'anar a pi-ndre possesió del lloch que se li ha-

via destinat, sha dit d ell fent avinents sos mèrits: lo me-

teix en la metafísica que en la política, en la lògica que en

la sociologia, en la psicologia, que en la moral, Renouvier

demostrava una potencia inielectual assombrosa y una in-

flexibilitat de raciocini que no dexava lloch a rèplica.

Francesch Comas y Pou.—Jove escriptor catalanista

que cultivava ab ac»Tt lo genre humorístich havent colabo-

rat en casi tols los periódichs que's publican escrits en ca-

talà, morí lo dia 25 de Setembre del 1903.

Manel Xuclà y Mauricio.—Al marcar lo calendari la

fctxa del 6 d'Octubre del 1903 morí aquest escriptor qui
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durant vuyt anys los llegidors de La Renaixensa havían

pogut apreciar per la rectiiul y elevació de criteri ab que

tractava tots losassumptos que someiia a la atenció pública.

Fou professor auxiliar de la Universitat literària y es digne

de recordarse entre altres treballs que evidenciaren los ta-

lents d'en Xuclà, una conferencia donada en l'Ateneu Bar-

celoní referent a la marina de Guerra. Podia esperançarse

molt de la inteligencia d'aquell jove de 33 anys qui havia

fet sos estudis ab la major aplicació y ab les millors notes.

Dr. Bonaventura Ribas.—A^s 1 5 d'Octubre del 1903 y

a la edat de 72 anys acaba son pelegrinatge per aquest mon,

essentne ardiaca capitular de la Santa Església de Barcelona.

Era conceptuat com un sacerdot virtuós y zelós de la glò-

ria de Deu, y un dels eclesiàstichs de més ilustració que

comptava lo bisbat. Havia desempenyat càtedres en lo Se-

minari y en la Universitat Literària y la Real Acadèmia de

Bones Lletres lo comptava entre «os indivíduus numeraris.

Es lo biògraf més extens que ha tingut Sant Ramon de

Penyafort a quines relíquies procurà estojar en lantich

sepulcre en que havían sigut colocades en temps propers a

la seva mort y un dels més enlu^siastes en donar sepul-

tura honorífica a les despulles del inoblidable bisbe Sa-

pera. En lo Diario de Barcelona y en alguna altra pu-

blicació periòdica donà a llum interessants treballs d'eru-

dició eclesiàstica o de investigació històrica, sempre refe-

rent a coses de la terra y especialment d'aquesta ciutat que

l'havía vist nàxer. En la Associació Catalana d'Excursions

que existia anys enrera, donà lectura d'un treball referent

als Màrtyrs patrióiichs de Barcelona sacrificats pels france-

sos, ab l'objecte de desvetllar l'interés de tots en procurar

donàrloshi la honorífica sepultura que'ls hi pertoca a aque-

lles despulles que restan oblidades en una de les galeries

de la Catedral, com si diguessem en lo sostre mort dels

mals endreços, però sa bona intenció no trobà eco.

iQue Deu tos haja perdonat!

Ra.món N. Co.mas



LA TORTUGA

FAULA

En ales d'un aligot

vola una tortuga,

creu que vola a veure mon
desde gran altura.

Ja a sos màrgens diu adéu

y a ses endressuries,

de més belles y majors

sos ulls ne vesllaman.

Los grans núvols veu per dins ^
d'hon baxa la pluja,

veu la terra y veu lo cel

y encara's remunta.

Mentre'^va enfaristolant

la pobra tortuga,

son aliívol portador

de son pes s'afluxa,

y en lo cayre d'un penyal

com un pà s'engruna.

Axó fà'l mon ab los seus,

amunt se'ls ne puja:

quan los té al bell cim de tot,

avall los cabussa,

pel gust de véurels tombar
d'aprop de la lluna.

i Jacinto Verdaguer, Pvbe.
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MONTSERRAT
(Fragment de una epístola escrita en 1849)

Coronada com de un vel

pel fum que'ls vapors vomitan

y que penaixos imitan

al dibuxarse en !o cel,

sembla un leny que sens recel,

tallat de l'ancla lo cable,

navega ab vent favorable

en busca de un port millor

hon puga anciar sense por,

hon sia'l mar més estable.

Sobre un cel brillant y blau,

de boyres cei yit lo peu,

^es lo que allà lluny se veu

de gegants algun palau?

Aquells pichs tan alts, digau,

^columnes son tal vegada

hon del cel està sentada

la bóveda crestallina,

rica y transparent cortina

entre Deu y'l mon tirada?

Aquells alts pichs hon fa niu

l'àliga, reyna del vent;

aquell front que'l firmament

sembla sostenir altiu;

aquell mont que hivern y estiu

se mostra adust y pelat

y hon està'l temple sagrat

en que del cel la Senyora

dia y nit lo poble adora,

aquell mont es Montserrat.

jOh tu, temple de Maríal,

^cóm tens deserts los camins

que omplí un jorn de pelegrins
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la continua romeria?

^Cóm no venen en lo dia

en devota professo

los monarques de Aragó,

sense corona y a peu,

perquè la Mare de Deu
los alcance son perdó?

Montserrat, en va'ls esperes,

puix mentres lu estàs immoble
perdé d'Aragó lo poble

sos reys, ses lleys, ses banderes.

Tot passà com les lleugeres

boyres que'ls vents dissiparen,

y com altres temps portaren

hómens sense fé en llurs cors,

perçó, oh Mont, desde llavors

deserts tos camins quedaren.

Però nó, deserts no estan,

que encara de fé la flama

alguns pits devots inflama

que a adorar la Verge van.

Mira, sinó, cóm pujant

van una mare y ses filles

vers lo Santuari, hon brilles

sentada en cadira d'or,

pera oferirte son cor

que a acceptar, Reyna, te humilies.

Mare de Deu, si mon cant

es digne de que l'oygau,

jo us ho suplich, escoliau

los vots que aquells cors vos fan.

jOh! Feules diixoses, tint

com vostre Fill les feu belles,

y si està que ses estrelles

han en son dol de lluhir,

Verge, feume a mi sofrir

ab tal que no penen elles.

•}• JoAQuÍM Rubió y Ors.
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REVISTA LITERÀRIA

La producció literària del nostre renaxement es en ex-

trem abundant y, com se sol dir, excedeix als càlculs més
optimistes. May s'ho hauria imaginat aquell infadigable es-

criptor qui en vida s'anomenà Francesch Pelay Briz, qui en

son Calendari Català, antecessor del present, apuntava ab

amor tan patriótich les escasses obres que anyalment sor-

tían en aquella època, sense descuydarse cap fulla que tin-

gués bon agre literari. Avuy es tot altra cosa: anàrem fent

lo meteix que ell en los primers Calendaris, mes d'any en

any ha crescut extraordinàriament la producció fins al punt

de que avuy, dintre'l limitat espay de que disposàm, sols

podem donar compte de les obres més importants apare-

gudes en l'any darrer: escrivim una revista y no un catà-

lech bibliogràfich.

Y pera començar la revista, íemia respectuosament dels

escriptors exemplars que'ns dexaren per sempre, fixantnos

en un poeta y un prosista: lo mestre Anicet de Pagès y en

Marian Vayreda, com a símbol y representació d'altres

companys que feren com ells lo dolorós traspàs. En Pagès

fou poeta de gran alé sobretot en sa primera època en que
escrivia L'Anima en pena y A una dona: enamorat del ca-

yent bíblich, lo donava a ses composicions, impregnades

de la més depurada poesia; en Vayreda era'l gran prosista

de montanya que descrigué com ningú les escenes de la

naturalesa y les passions humanes que tenen per escenari

la immensitat de la terra y del espay. D'un y altre tindrem
ocasió de parlarne, ajudant Deu, en la vinenta Revista,

donchs los editors de la Ilustració Catalana (notable pu-
blicació d'en{.uany), ne estampan varies obres.

Tres p)oetes que poden considerarse com la més alta

personificació poètica de sa regió respectiva, nos han ofert

cada un d'ells un volum de composicions: nos referim a

n'en Verdaguer, en Costa y Llobera y en Llorente. Del

3
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primer, un bon amich n'ha arreplegat algunes excelenis

poesíei alusives al Corpus Chrisli ab quin sagrat nom ha

capsai la coiecció. La no igualada potencia poètica y artís-

tica de Mossèn Cinto s'hi descobreix en cada un d'aquells

treballs entre'ls que sobressurt la dedicada a la Custodia de

Barcelona. Mossèn Costa y Llobera, lo pulcre y refinat

poeta mallorquí, ha publicat dintre de la Biblioteca de la

revista Catalunya un hermós enfilall de Tradicions y Fan-

tasies en les que's pot admirar a son llustre autor en tots

sos aspectes, inclòs lo lírich, ahon tant despunta son estre

delicat. En Teodor Llorente ha reeditat son primer tomo

de poesies publicant lo Nou llibret de versos, vessant de ar-

moníes y de perfums de la horva valenciana y de carinyoses

salutacions als catalans.

S'han publicat les Poesies d'en Thomàs Forteza, lo

Mestre mallorquí, autor del romanç L'ombra d'en Mun-
taner; lo erudit escriptor en Jaume Massó y Torrents, ha

fet estampar, formant part de la Biblioteca hispànica, les

Obres poètiques de Mossèn Jordi de Sant Jordi, ahon se'ns

dona a conéxer un gran poeta català del segle xv, casi des-

conegut y a qui sols de cent en quaranta citavan alguns

erudits. En Rubió y Lluch ha publicat, fentlo precedir

d'un intcressantíssim estudi histórich, lo volum quart y
darrer de les poesies complertes del Gayter del Llobregat,

qual coiecció es la primera pedra del renaxement. Altres

poetes han produhit bons llibres. En Guanyabèns, lo refinat

artista de miniatures y delicadeses, ha escrit Voliaines; en

Riquer, l'escriptor dibuxant, un sentit aplech de planys en

vers, unes suaus Anyorances; l'Apeles Mestres un axerit

Follet y La Barca; en Manel de ÍAonXoVwi, Lo llibre del

amor; en Surinach Senties, l)c la vida: en Joaquim Caboi.

A cop calent: en J. Terri, Gotitns i pàmpols: en Sagrera, A'o-

tes y clams; l'Armengol, Voladurias; en Calzada, Violes; cu

Torres, Flors marcides; en Tous, nou y excelent poeia

mallorquí, les Flors d'Ametller; lAIadern, unes Odas pa-

•v; en Jaume Boloix, Vol.idurícs; y per si no'n tin-

tem prou ab aquest devassall de poesies, en los dos da-

rrers volums dels Jochs Florals, publicats desde la aparició

y
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del anterior Calendari, si hi Uegirían una llarga tanda de

toia mena, alternada ab bona prosa literària y ab discur-

sos pairiótichs.

La obra capdal de prosa d'enguany es la colecció Varia,

d'en Pin y Soler, un autor a qui començavam a anyorar.

Allí veureu descrit ab una fluïdesa y humor incomparables

un seguit d'escenes de pescadors y d'altra gent del poble,

amen de molles impresions personals senzillament deli-

cioses. La prosa d'en Pin, ab sa espontaneiiat y sos alts y
baxos, té quelcom de genial. En Ferran de Querol, un al-

tre novelisia tarragoní, nou d'aquesi any, ha publicat dos

llibres de prosa, Clixés, y Hereu y Cabalé, en los que's re-

vela fàcil narrador de costums tarragonines. En Colomé y
Fors en ses Impresions descriu les empordaneses, en J. Ala-

dern les del Camp de Tarragona en La gent del llamp y lo

simpàiich Joan Rosselló les de un reco de sa Illa ab lo lli-

bre flamant Manyoch de fruyta mallorquina, plé de obser-

vacions directes de la naturalesa. Un altre autor jove, en

J. Pous y Pagès, de autor dramàiich que era, s'es tornat no-

velisia, saltant d'un bot a un dels llochs més oviradors ab

sa primera noveleta Per la vida. També son dignes d'es-

mentarse los Croquis cubans d'en Surinach Senties, llibre

dels més ben ensopegats del any; Postas de sol, d'en Roca-
mora; L'Hostal de ta Bolla, d'en Miquel S. Oliver; Llibre

del Dolor, d'en iBCinlo Capella; Ensaigs, d'en Enrich Paz;

La Riallera, d'en Pomes; Cassius y Helena, ideal íssin-

assaig dramàtich d'en Eusebi Güell y López; Impresions

montserratines, d'en Roger de Lluria; Titellas febles, d'en

Pujulà y Vallés, y altres y altres obres originals y traduc-

cions tan notables com la de Vida nova feta per en Mane!
de Montoliu, de que no podem parlar per falta de espay.

També farem la enumeració d'algunes obres històriques

referents a Catalunya, sortides enguany. Lo francès M. Jo-

seph Calmetie ja conegut per altres treballs relacionats ab

la nostra hisioria ha publicat un llibre notabilíssim del

que se n'ha ocupat ab elogi tota la prempsa sabia d'Euro-

pa: Louis XI, Jean II et la Revolutiòn catalane, obra d'im-

ponderable utilitat pera'ls estudiosos catalans y que consta
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d'una secció ben nodrida de documents en la nostra llen-

gua. Lo Dr. Joseph Ametller, de Girona, mort fà alguns

anys, dexà inèdita una obra a la que consagrà tota sa vida y

que ara lo canonge Colleil ha començat a publicar ab lo

títol de Alfonso V de Aragón en Itàlia y la crisis religiosa

del siglo XV; ja n'ha sortit lo primer voliim y s'anuncia la

pròxima sortida dels altres dos. Los erudits francesos

M. M. Bohemer y Morcl-Faiio han publicat un curiós es-

tudi sjbre L'humani^íe caíalàn P. Gales (personatge casi

ignorat del sigle XVI); en Gonzalez y Sugranes ha donat a

la estampa un estudi sobre la Mendicidad y Beneficència

en Barcelona que conté moltes curiositats Barcelonines;

y'l militar senyor La Llave ha publicat una Historia del

sitio de Barcelona en 1713 y 1714- Ategirém en aquesta

llista los estudis d'en A. Vassal y Elisa Gay sobre Mossèn

Cinto, Mr. Gaspar Decurtins escrit en romanch sobre La
Literatura neo-catalana, y lo de l'Aladern que porta aquest

sugestiu títol Lo català es idioma o dialecte? y un bon lli-

bret pera les escoles: lo compendi de la Historia de Cata-

lunya escrit per en Monjo y Segura. Darrerament sha pu-,

blitat l'interessantíssim estudi fo k-lórich d'en Valeri Se-

rra y Boldú, Culte popular a la Mare de Deu.

Com a manifestació literària del any no podem dexar

d'anotar la ruidosa polèmica motivada per una sortida de

tó de tot un acadèmich castellà tan ben informat com en

Menendez Pidal. Gràcies a sa invectiva anti-caialana hem
tingut lo pler d'assaborir alguns treballs de critica fina y

contundent escrits per en Jaume Massó y Torrents. Tam-
bé li contestaren ab bona argumentació l' Àngel Aguiló,

rOpisso ven Masriera, y ara darrerament l'infadigablede-

fensor de la llengua catalana Mossèn Antoni Alcover desde

Mallorca ha disparat al ufanós acadèmich de Madrit un

respectable voliím de més de trescentes planes que es una

eloqüentlssima alegació en deiensa de la nostra estimada

llengua. Deu li pach.

Y acabarem (ipcr últim!) donant quatre bones noves

del any. La fundació de la Ilustració Catalana, la de la Bi-

blioteca popular de L'Avenç {q\ic compta ja catorze volums)
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y la de ia Socieial Catalana de Bibliòfils que's proposa toteguu ia publicació de texles catalans rars e inèdits y

cVtal'aT''''°
"^^ "' ''''^'" ^"^" ^""'^'^ Universitans

tíssJm''"'"'
'^°"'^'' ^"' ''"'P'^' d'enguany es abundan-

E. MoLiNÉ y Brases.

LA VINGUDA DELS SANTS REYS
(en sa diada de 1863)

Nits de lluna clara

les niïs del Janer,

vetllades de somnis
cap com ia dels Reys:
tot dormint jquins somnis!
jquins somnis despert!

iquins castells en l'ayre!

iquin beure a galei!

^ —May a l'infantesa—jo tornar podré.-

Mentres m'a.otxava
tremolant de fret,

la mare ja'm deya
que sentia'ls Reys:

—Para bé l'orella,

escolta ^-nosenis?

^No sents la musica?
de segur, son ells.—

—Ma> a l'infaniesa—jo tornar podré.—

(Si me'n deuran durne
de coses los Reys
ab tantes pregaries

com los hi he fet!
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—Dorm, la mare deya,

calla y dorm, fill meu.

que si no dormías

no't durían res.

—

—May a l'infantesa—jo tornar podré.—

Tot fentne becaynes

ja'm sembla que 'Is veig,

ja'm sembla que venen

per lo meu carrer:

l'un es ros y jove,

l'altre blanch y vell,

lo mitjà que es negre,

cavalca'l derrer.

—

—May a l'infantesa— jo tornar podré.

-

Cavallers y patges

van derrera d'ells,

de matxos y caxes

n'hi ha un reguitzell.

jQuins renills de pollrosl

jquin irepitg de gent!

iquin trontollar d'àrgansl

jquin glatir de dents!

—May a l'infantesa—jo tornar podré.

-

L'endemà a ircnch d'auba

me'n llevo amatent

per escorcollar.ie,

frissant, lo cistell;

mes si de joguines

n'es curull a seny,

de lleminadures

no'n vullàu pas més.

—May a l'infantesa—jo tornar podré.

Tan sols lo Rey negre,

no ni'ha portat i
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de carbó ni cendra

no n'he trobat gens.

—^"Veus, deya la mare,

que t'han dut los Reys?

—

Prou^ prou, mare meua,
ja ho veig y... ho eniench.

—May a l'infantesa—jo tornar podré.

Deu vos ho pach, mare,

vos ho pach al cel,

y vos dó posada

aprop dels Sants Reys.

TeRENCI ThÓS Y CODtNA.

LA VALL DE JOSAFAT

Del mon la gent apinyada

a la taula de la vida

ab més fam quan més menjavan
ab més set quan més bevían.

Cadascú ab ulls envejosos

de que un altre més prenia

l'esguardava ab la supèrbia

y'l robava ab l'avaricia.

Era gran la taula, lots,

tots ben amples hi cabían,

si l'humjlitat hi anava

ferli lloch ningú volia.

Lerguil los cors irritava

y les mans alçava l'ira,

quedant sempre del més fort

lo més dèbil trista víctima.



— 40 —
L'ull despèn y encès la gola

la luxúria desxondía...

més vingué'l jorn del judici

ferest com la mori terrible.

Y vaig veure al cel quatre àngels

cridant la gent adormida

de les quatre parts del mon
ab veu que per tot arriba.

Tots los vius venir vaigv2ure,

los morts vegi com sortiren

la llosa alçant de llurs tombes

que axecar molts no volían.

Lo mon s'esfondrà a les hoies,

sols una vall romania

hon replegats vius y morts

Dcu començà a fer justícia.

Bon Jesús, dalt de la Creu,

tu qui per Ihome morires,

molts pecadors t'imploraren

no'ls valgueres aquell dia.

Plorant los ulls acalavas,

y vessà com de font viva

ia caritat que en lo mon,

a tothom rembre podia...

Misericòrdia esperàm

y no esperàm may justícia,

de l'esperança n'hem feta

bena que'ns tapa la vista.

iQui hagués viscut £<pm de mort

ja hagués tornat a la vida

per cumplir la lley de Deu

que oblidada abans tenial

Miquel V. Amer.

-Un engany fan al firudent, mes dos al innocent.

-Ni caianoent «ens dors, ni mortuori sens plora.
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LOS NUVIS DE VERDUN

De ma primera excursió a França 'n conservo un re-

cort trist, una visió fondament dramàtica.

Haviam passat 1' estiu a Puigcerdà, des d' lion, segons

la direcció del vent, a certes hores del dia y fins de la nit.

sentíam lo tétrich ressò de les canonades que l'exércit es-

panyol etgegava contra 'I castell de la Seu d'Urgell, pres

abans pels carlins. La lluyta continuava encara quan mos
quefers me reclamaren ja a Barcelona. Tenia ab mi a ma
muller y ma filla. Empendre 'I retorn per la nostra monta-

nya, llavors fressada contínuament de convoys d'un y altre

bando, que davan lloch a escaramusses quan no a combats

sagnants, era per demés perillós. Per axò resolguérem en-

tornàrnosen per França, cambiant la ruta de vinguda que

havia sigut pel Rosselló, per la d'Ax a Foix y a Tolosa,

ahon aniríam deienintnos abans de pendre a Portvendres

lo vapor que'ns duria a Barcelona.

Una volia més resultà cert l'adagi de que «l'home pro-

posa y Deu disposa». L'estiueig de 1876 no'ns podia dexar

sinó tristes recordances. Quatre o cinch dies abans d'em-
pendre '1 camí d'Ax, una turbonada espantosa havia tret

de mare I' Ariège y '1 Garona, assolant poblats y terres, es-

campant arreu misèria y mort.

Fou a Oussat que començarem a veure'n ja les marques.
Viatjavam en /a«(ieaw obert, y 'I minyó que'ns conduhía

no cessava de signàrnosles a mesura que les anava ell des-

cobrint de la banqueta estant. Traginer de la comarca, co-

nexía aquella enconirada pam a pam, se sabia ja de cor

totes les histories y llegendes d'aquella devastació horrible.

Mes com no era lo meteix imaginàrsela que contemplaria

en la realitat, la visió directa de la desiroça del país de ses

afeccions arreu li arrencà exclamacions de condol que'ns

arribavan a l'ànima, li feya rodar lo cap ab desespero, no'l

dexava estar un moment quiet, i' enfelionía. Son fuet ana-
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va d' ací d'allà punxant l'ayre com una espasa, quan ab

ell volia signarnos aquells esiragos.

Aquests anavan crexenl a mesura que guanyavam ca-

mí: aquí, prats assolais, màrgens a terra; allà, un campa-
ment militar guardant carros, taules, llits, breçols em-
barrancats al llot dels camps que havían sigut amarats

d' aygua; més amunt, un molí enrunat, un camí esquexa-

lat o abarricadat de còdols; a una banda y altra de riu,

grans esteses d'arbres morts, arrels enlayre y ab la mísera

cabellera enserrellada de brossa y tanch;hermssalpicats de

carronyes de vaques y cavalls sobressortint de la terra com
penyes informes; un veritable camp de batalla abandonat

ja pel vencedor y sobre 'I qual s'extenía la gaya claror d'un

sol radiant que'ns arribava a ferir com una rialla sarcàsti-

ca! La commiseració 'ns prenia, los ulls nos espurnejavan,

lo dol del cotxer nos anava punyint més y més a cada pas.

Per fi, vam arribar a un gíiavoll del riu que s' interpo-

sava entre dos pobles: Les Cabanes y Verdun.

— Mirin, mirin, Verdun, aquell poblet ajaçat allà a la

dreta!—exclamà l'auriga, punxant més fort que may l'ayre

ab son fuet.—Reparin aquella casa sense devanter! Mes
quin regret fa açó, tonerre!

Y mentres l'home rodava 'I cap ab desfici y s'axugava

una llàgrima ab la mànega del braç esquer, guaytarem tots

nosaltres ab condol aquella casa mitg enrunada, que, com

un armari saquejat, permanexía sense tampes, ab les lle-

xes soimog.ides, decantades cap avall com percscupiral

riu, que li llepava 'Is peus, les poques prendes escapades

del saqueig: un llit tot desfet y mitg penjant del cayre de

les vigues, algun quadret per Ics parets, una cadira per te-

rra, llcnques de roba blanca enfangada voleyant d'aci-d'allí.

— Redcu! redeul redcul Aquexa es la cambra dels nu-

vis!—anava exclamant aquell home ab un paíois gabaig

que ab prou feynes enteniam. Y llavors, parant lo cotxe,

nos explicà la trista historia que aquelles runes li evoca-

van.

Al mall metcix del dia de l'ayguai, s'havia casat l'hereu

d'aquella casa. Com que aquesta era petita y a Les Cabanes
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hi hà un bon hostal, la generosa parella s'hi feu seguir tots

los convidats a la boda pera dinar y ballar tota la tarda. Lo

pare del nuvi, ja viudo y tuliit que estava, hagué de resig-

narse a romandre a cisa, y s'hi quedà plorant. Mes lo xi-

cot, que bojament enamorat anava cech d'alegria, no vegé

aquelles llàgrimes que coniristaren tota a sa tendra muller.

Y mitg poble de Verdun se trasladà a Les Cabanes a cele-

brar aquell casament.

Era ja a posta de sol quan lo cel començà a ennegrirse,

a tronar d'una manera esgarrifosa. Al parpelleig ofensiu

d'un llampech, la núvia se persignà, abandonà'l braç del

seu marit y s'abocà a una finestra.

—Uy, uy, quin cel! quina tanahor! Andrè, anemsen;

ton pare està sol.

Tants y tants foren sos prechs, que'l nuvi a la fi cedí.

Ab penes y treballs y amarats de cap a peus logrsren

arribar a casa. Un y altre pujaren a dalt al jayo, qui estava

extraordinàriament espahordit per aquell temperi. Lo fica-

ren al llit y agombolaren bella estona pera que s'escalfés y
adormis bé.

Lo devassall d'aygua que anava crexent, lo rebombori

etern dels trons y la tanahor espantosa del riu y del vent

que ho feya cruxir tot, los arribaren a posar nerviosos y
callats, los van empènyer més y més a enxovarse dintre M

llit y a fondre en estreta abraçada tot l'amor y tota la ba-

sarda que, per primer colp a la vida, passavan junts.

Lo flagell durà, durà, y ningú sab lo que passà allà dins.

Però l'endemà al malí, quan lo cel se serenava y 'I riuot

anava minvant, los vehins de Verdun que primer gosaren

a allargarse fins a la ribera, van quedarse clavats, glaçats y
plorant, devant d'aquella caseta esfondrada, que, com ar-

mari saquejat, permanexía sens devanler, ab sos trespols

decantats a punt d'acabar d'escupir al riu les poques pren-

des escapades del saqueig: lo llit dels nuvis, lo vel d'ella,

la corona de flors de taronger, tot si cau no cau, al cayre

del precipici, tot brut, esquex^t, marcit per l'aygua!...

Los més ardits o plens de caritat, ab aygua a genoll y
saltant runa sotmoguda, van penetrar a la casa. Sols lo si-
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lenci més espantós los hi esperava. No hi havia ànima vi-

venta.

Los cadavres dels nuvis foren trovats, a !a tarda, al pri-

mer revolt del riu, miig coberts de terra y mata, estreta-

ment abraçats, horriblement inflats, desconeguts!

Lo del pobre vell, del infeliç lullit, ningú '1 cercà.

—Aniria a raure al mar ab los cents y cents que hi ana-

ren de Tolosa,—vam exclamar nosaltres.

—Ho sé pas. Mé... un veillard com ell ja no es de

dolre.

Narcís Oller.

HIVERN

Lo vell hivern arrossegà sa vesta

assecant les tardívoles brotades

y encatifà de roses esfullades

los amagats camins de la floresta.

Brandant pausadament la blanca testa,

escampà la llevor de ses nevades

y embolcallà les branques despullades

ab lo mantell irat de la tempesta.

Lo clam potent de la tardor vençuda

s'estengué tremolant per la planuria

com plany darrer de la natura morta;

mes l'hivern, escarnint a la abatuda,

feu ressonar la solemnial boscuria

al sò estrident de sa rialla forta

Xavieu '^
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CANÇÓ DE MAIG

/Ave, Maria!

Cantàu ;oh cors! Somriu la primavera,

y ab son encís de germinal virtut

fa rebroUar les fonts de joventut

pel món ja veil, com en sa edat primera.

Sembla que tot en un suprem esforç,

tornar al temps del Paradís voldria,

y'l preludi ne canta en l'harmonia

d'aygues y zèfirs, d'auceliada y flors.

Sembla que tot l'aspiració pregona

a una bellesa intacta y virginal,

com a l'amor més tendra y maternal,

dins aquest himne que ara'l Maig entona.

Y bé t'aclama sense mot precís

l'himne suau que la natura eleva.

(Oh Reyna dolça de les fiofs, oh Eva,

lliri suprem y cor del Paradís!

Mesay! si'l cor humà. com la natura

demana una Eva —purelat y amor

—

també la vol que sapia de dolor,

que ab un plor dolç li calme l'amargura.

jY vet-aquí, dins la claror de Deu,

ia Verge Mare, l'única perfeta,

suprema creació d'un Deu poeta {*)

qui per ser home volgué ser fill seu!

Miquel Costa y Llobera, Pvre.

(*) Poeta, en lo sentit etimológich de la paraula, significa creador.
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ORACIÓ A NOSTRA SENYORA
DEVANT JESÜS CRUCIFICAT

Planyse greument lo ce! ab aspre plànyer,

cobert ab son manté I de negra sarja;

tremoleja la terra de pahura,

clavat en creu al Fill de Deu vehenine:

despullat de consol, fermats los braços,

l'axeca'l món dessobre del Calvari,

lo món que ahir ab son alé basiia,

lo món que avuy ab sa agonia salva!

De son ver Deu, Gerusalém fa befa,

y encara'ls echos ne son cants de glòria,

y encara sou lo remoreig de palmes:

la iniquitat del poble que arredossa,

les entranyes del Gólgota ha partides!

Mes ^qui dirà lo gieu penar, oh Verge,

que crudel vostre cor de Mare esquinça?

^Quí contemplar podia vostra tristura,

sense vessarne a doll amargues llàgrimes?

A N03 venim, oh dolorosa Marc,

afexugats pol pès de nostres culpes;

ab vos plorant al peu de aquest sant Arbre

ressucitar vullaunos a la vida:

vullAu ohir als fills que ab vos se dolen.

puix que Deu ha volgut en aquest dia,

devant tot l'univers, fosseu per sempre,

vera Mare de Deu y Mare nostra.
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CASTELLS EN L'AYRE

Una noya'm va donar

un esqueix plè de clavells

y olorantlos jquanls castells

en l'ayre vaig fabricar!

Tan clars los veya y tan bells

que m'aní acostant prop d'ells...

y ab l'alè'ls vaig esfondrar.

7 Marian Aguiló y Fuster

LA TORRA DE SANT DLMES

(a propòsit de la restauració de les ermites de

Monterrat)

Quinze anys fa la vegi arranada en l'alterós penyal del

Montserrat que arredoça lo monestir. Un cèrcol excavat en

la superfície plana de la ro:a, hi restava, com imborrable

testimoni de sa existència, perennement marcat -en lo gran

llibre de la historia pàtria, que a voltes trovàm obert, axis

en les més altes cingleres com en les més pregones valls

de Catalunya.

La senzilla y circular excavació me parlava ab viva elo-

qüència. En un moment me feu saltar segles y genera-

cions, com no ho podrà fer may lo fluyt eléctrich en sos

prodigiosos avenços.

Jo veya en llunyans temps, en molts cents anys enrera,

al país poblat per gent fona y selvàtica. Encara que «a or-

ganisació era embrionària, recordí quelcom de lo poch
' que d'ella nos ha pervingut y que verament la caracterisa-



va. Autònomes les regions, s'avisavan y aydavan quan me-

nester eia, per mija de senyals, que ells s'entenian molt bé.

Axí comunicavan lo perill del Mediterrani al Atlàntich.

Eran estes senyals, fumeres, qual negra columna de

dia s'ovirava y repetia d'un cim al altre. Mes a la nit, vius

fochs presentant resplandors alternatius, eran l'avís del pe-

rill que aparellava a la defensa.

Aquesta primitiva telegrafia òptica Jeis pobles ibers ',

radicava en senzilles torres fetes de pedra y fanch. Era 1'

opusformaceos, o siga esta tapia indígena, segons los au-

tors romans, tan resi^tent com les millors obres de pedra

de son temps. Ja era molt dir.

En aytals torres s'observà un gran mohiment, quan un
home heróich, un gran conqueridor, airavessà lo país iber

ab enginys de guerra may vists. Prou s'aparellà la resis-

tència, mes no sigué possible oposarse al pas d'aquells exèr-

cits africans.

Los puigs més alterosos, al servey del capdill cartagi-

nés, cuydaren en avant de trametre ordes forasteres, deva-

llant de molt llunyanes terres. Allí hon hi mancava una

atalaya, hi era cuydadosament alçada, y al perfeccionar, en

lo que hi cabia, lo primitiu sistema de senyals ibèriques,

restà adscrit a les nostres torres lo nom del valerós general.

Son recort, servat durant llargues generacions per los po-

bles pirenenchs, l'ajuntaren igualment a molls llochs de

remarcable grandiositat. Los gegantins graus del Pirineu

Emporità, veritable escala de titans, en la geografia de Pom-

poni Mela reb en lo nom d' escales d' Anibal a. En ta Cer-

danya, una famosa resclosi romana, que forma alt espedat

de la riera de Montalba, porta aytambé lo nom de salt d'

Anibal 3. Galicia, los Pirineus y les Balears, tingueren lo

I Cenac Moncaui, en lo vol. i de la lüsíoire des peuples *t des

itats Pyrinées, apoyantse en una dita de Titus Livi, explica com
los pobles ibers, al arribar los romans, usavan de telegrafia 6ptica,

pretenent veure en l'usatgc Prínceps namqut la continuació y tradi-

ció de tan antigua pràctica .

3 Diu Pomponi Mcla: qua inier exigua spatia ut gradut subinde

consurgunl tcalas Ilannibalis appellant.

^ Cenac Moncaui. obra citada, vol. i, pltn* 187.
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portus Hannibalis, la insula Hannibalis y lo pulei Hanniba-

lis «. Ell es lo primer héroe auténtich de la nostra terra,

lo veritable Hèrcules ibérich, de proporcions colossals al

empendre sa famosa lluyta ab los romans en lo cor d'Italia,

que de son pàs ha dexat imperdurable recort.

Al gran naturalista Plini (que vivia en lo segle i de nos-

tra Era, y per tant tres després del famós capdill cartaginés)

se deu la existència d'alire recort d'Aníbal, lligat ab les,

llavors antiquíssimes torres d' opus formaceos, posades als

cims de les monianyes pera servir de senyals. Les nomena
specula Hannibalis, ço es, espills d'Aníbal. Per tant, lo

nom del cartaginés representà a la generació romana del

imperi, lo que més avant ha estat per les generacions cris-

tianes de Catalunya, en la reconquesta y en la edat moder-

na, lo nom del poble sarrahí, axí meteix vinculat ab les

velles fortaleses de nostres montanyes, al nomenaries torres

o castells rfe moros, axis en les tradicions de nostra terra

com en les de les altres regions hispanes.

^•Cab negar en lo Medulius móns dels romans, en lo

present Montserrat, la existència d'alguns d'estos espills

d'Aníbal, quin la situació descoberta y dominadora de la

montanya axis ho reclamava.'' Podrà discutirse si n'alçaren

en lo cim de Sant Geroni o en lo de Sant Dimes, mes sa

presencia en dit lloch resulta indiscutible.

Passan los anys y desapareix la gent cartaginesa; llarch

temps hi reposan los romans; y derrera uns y altres, breu-

ment hi assentan sa planta pobles invasors, que no hi fan

cap estada. Dels franchs, dels germans y dels borgonyons
no caldrà, donchs, tractarne. Mes podria dirse quelcom
dels goths, si la sua feyna no radiqués casi sempre en re-

gions diferentes de la nostra.

Los espills d'Aníbal, de tant estar en vaga, perderen la

trassa y se derrocaren.

.Mes nous segles hi menaren a gent nova del Mitgdía,

creantse necessitats velles.

Les torres de guayta, axis les recloses dintre los potents

I Estudiós histúrico-arqueológicos sobre Iluro, per Joseph M.*

Pellicer y Pagès.
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murs de la força o del castell, com les solitàries de dalt los

munts de la nostra terra, començaren novament sa missió

vigiladora, alternant los antichs noms d'espills y miralls ab

altres més moderns, de guàrdies, guardioles o atalayes.

Per iot se vigilava y arreu era assenyalada la presencia de

la mitja lluna, ab aquelles fumeres y fogates, tal y com mil

anys abans ho havían fet semblantment l' iber y lo carta-

ginés.

jQuin avenç més trist lo de la civilisació mitgeval!

En lo segle ix, la torra del castell Marro, del castell car-

lovingi, que havia de veure alçar a son recés les prime-

res capelles montserraiines, també llençà als ayres ses ne-

grenques fumeres anunciadores xiel perill.

Lo gran capdill Almançor, en ses principals conques-

tes dels anys qSS y looo, s'apoderà per dugués vegades

diferents d'esta regió del Llobregat, y aquella torra alçada

per los franchs en lo penyal avuy dit de Sant Dimes. ve-

gé cambiar sa senyera de la creu per la de la mitja lluna

Los castells Marro, Bonifaci o de la Guardia, Collbató y

Othgari, ço es, los quatre qufe asseguravan la possessió del

Montserrat, se convertiren en baluart de la nova ocupació

sarrahina, oferintlos bon refugi a llurs botins de guerra >.

Seguiren a estes lluytes patriòtiques y santes, les mali-

fetes a que donaren lloch cavalcades bastardes y revoltes

intestines en los segles xi, xii, xiii, xiv y xv. La torra del

castell Marro no podia esquivar de jugarhi son paper en

semblants tristes campanyes.

Mes sa orgullosa silueta no havia de tardar en venir a

terra, axí que apuntava la Edat Moderna. Hómens de ma-
les aits y vida odiosa, ensenyorils del antich baluart de la

independència pàtria, lo convertiren en ampar de ses ma-
lifetes.

Poch hi durà la estada dels bandolers, operantse la

I Una escriptura del monestir de Sant Pere de Ics Puelles de

que dono compte Argaiz en La Perla de Cataluiia, lent relerencia .il

Aay 986, deya que los documents, llibres y tot quant no cremaren I

samins al apodcrarsc de Barcelona, s'ho emportaren desprès íí cas-

tell de la Guard'la.
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transformació del castell en ermita al finar lo segle x ^ Les

pedres de la torra, uiilisades al fer les parets de la santa

casa d'oració, han desamparat del tot lo cimal, restant de

iavors ençà nu y pelat, com si may hi hagués hagut edi-

fici.

La torra ja no 's refera. Als espills y guàrdies, a les fu-

meres y fogates, la electricitat ha cuidai abàtreles per sem-
pre més.

Emperò no's pot dir altre lani de la ermita aytambé
enrunada. Res podrà abatre a la oració. Esperem confiada-

ment en la restauració del lloch sant. noduptant que la in-

visible fumera de les pregaries lorne a alçarse al cel en la

rocosa cima, per scecula miindi.

Francesch Carreras y Candi.

La boyra dorm a dins del bosch dels so.Tinis

del bosch florit pié de desmays de tortra...

la boyra dorm extesa sota 'Is arbres

esbadellant les roses.

La boyra dorm y 'I blau del cel esclata ^

ab un riure olorós de dona jove...

la boyra dorm breçant la cançó eterna

dels blats y les aloses.

La boyra dorm y tu darrera 'Is vidres

benehexes lo dia que tremola..»

la boyra dorm exiesa sota 'Is arbres

esbadellant les roses.

Joan M. Guasch.

-No compres casa d'aquell qui la ha obrada.

-Més val cuydat de vell. qae saber d"liom novell.
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EPITALAMICA

Si l'aromer dona aromes

y la vinya penjolls d'or,

y dona'l pi sa rehina

y suaus perfums les flors,

es per lley de la Natura;

quisci'i dona !o que pot.

Si avuy vinch, donchs, a oferirvos

de ma lira un feble acort,

es que'ls poetes no poden

oferir tributs millors.

Com d'una veu que, perduda,

st'n sent lo llunyà ressò,

axí, soptant vostra ditxa,

sentireu aquestos mols,

embaumats ab la fragància

dels romanins d'aqueix lloch,

encensers de la Monianya

hon han florit vostres cors.

Als peus de la Moreneta

granaren les il-lusions

que han breçolat vostres ànimes

fins a aquest jorn tan diixós.

La llaçada ja es estreta

que sols deslliga la Mort:

no s'afexugue en la vida

d'aquest matrimoni'l jou,

ni la nusada s'afluxe

que ha lligat lo sacerdot.

Volàu per exa Monianya,

aparellats com coloms,

y en lo cim de Sant Gcroni

trobareu d'Angels un vol
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que, frissosos, vos esperan
per coronar vostres fronts:

les amors que allí's consagran
no perden may la ufanor.

Contemplaules les altures
y'ls abims esglayadors,

y abraçàu ab !a mirada
de la Patria'is horitzons.

Volàu, volau, rebejaushi
en aqueix cel tan blavós,

dosser immens de la Reyna
qui ha benehit vostres cors.

Estimaula a Catalunya

y ai Estel qui porta al cor:
potser vostres fills un dia
seran sos braus defensors.
Y si may la Mort, esqueipa,

buydava vostre breçol,

pensàu que aprop de Maria
haurà volat l'infantó,

com laucella que, perduda,
ha vist un arbre frondós,
y'l sentireu cada vespre,
de la Moreneta entorn,
cantant 5a/i'(í, com mos àngels,
perquè jo ja n'hi tinch dos...

Barrejada avuy la essència
més pura de vostres cors,
com laflayre de dos lliris

acostats pel ventijol,

amorosits, heu tastada
la millor ditxa del món.
Mentresdureen la llar vostra

d'aquest caliu la escalfor,
per les penes de la vida
no us mancarà may consol-
pels cors qui l'amor no senien
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no hi ha bàlsam goridor.

La fé que us haveu jurada

sols la pol trencar la Mori,

que'ls perjurs ni ací en la terra

ni en lo cel hauran perdó.

L'eípós se compara al roure

hon la eura s'arrapa fott:

serve l'espós la ferrresa,

la esposa serve l'amor.

Diu Sant Pau: La esposa casta

es corona del espòs;

però si ell no se'n fa digne

s'entelan iots sos florons,

com estrelles que s'amagan

darrera un núvol cendrós.

Visqueu, amichs meus, y amauvos

de Crisi ab la estimació,

com dues fulles germanes

nascudes d'un meieix brot.

Feliç espós^qui rumbejas

l'esqueix d'un arbre ufànós:

iprou se'n dol de la estrebada

que s'ha sentit dintre'l cor.

fonent ses llàgrimes tristes

ab altres que son de goig!

D'ayial preuada fiticsa

desde ara sereu deutor:

del mal ús que d'ella fesseu

daréu compte rigurós.

Plantéules fondes, ben fondes,

les arrels daqlitix plançó:

quan vindrà la primavera

lo brodarà tot de flors,

y l'oreig, fecondisaniles,

les badarà ab sos petons.

Després, ses branques ditxoses.

clapejades de colors,

com braços cançats, caigudes



— 55 —
del fruyt ab la fexugor,

donaran a la família

ombra, goig, vida y consol...

JosEPH Mas y Casanovas

1 1 Octubre 1903

SOTA LA PLUJA

(IMPRESIÓ d'iSTIU)

Nos irobavam a Font Lletera complertamenl rodejats

de la boira, que despiés d' havernos impedit pujar al cim

de Partuira, sembl.iva no volernos dexar. Los traginers

prou deyan que s'aclariria, però no'n feya pas la cara,

donchs si bé devegadcs se destriava y una clariana de sol

esmoriuhit iluminava un troç de paisatge, ben prompte

noves glopades fredes, humides, se recargolavan al nostre

entorn. Nos estavam asseguts, ben tapats ab les manies,

menjant un bocí, mentres les cavalgadures ab los morra-

iets posats feyan lo meteix. Aquella boyra humida y la de-

silució soferta, nos tenían en un estat de indiferència, de

ensopiment enervador, en que fins un hom tenia peresa

d'enrahonar, y no's sentia més que 'I rach , rach, de la

grana que'ls matxos anavan menjant.

Però tot d'una, una remor llunyana, fonda, com si vin-

gués de dintre terra, nos fà axeribir que ni que haguessem

rebut una descàrrega elèctrica.

—Axó es un iró; ja cal que fugim.

Y'ls uns que si es un tró, y'ls altres que si es una barri-

nada de les que tiran a Caralps, passem un moment inde-

cisos, quan un nou espetech, fort, recargolat, y molt més
proper que l'altre, nos treu a lots de duptes.

Los moços a corre-cuyla vinga recullir les provisions

y

ireure'ls morraleis dels matxos, y nosaltres a prepararnos
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les manies o impermeables pera rebre la tempestat que

s'acostava. Y avall, cap a Tragurà, que'n tenim per una

gran estona; nosaltres prou tenim pressa al sentir los trons

ja casi demunt nostre, però les cavalcadures no's donan

pas per enteses; sembla que caminan de mala gana y que

s'haurían estimat més mullarse y dinar ab tota calma.

—Mentres hi haja brisa no tinga por de pluja— me diu

lo moco.

Bé prou que ho sabia axó, però també sabia que aque-

lla boyra que'ns rodejava podia fondres en un instant,

com axi fou.

Després de un tró, fort, escardalench, s'aclari del tot,

y una ratxada de vent acompanyat de unes gotes grosses,

inflades, nos feu abrigar ben bé.

—Ja la tenim a sobre; ara paciència y avall sens parar.

Y al cap de poch començàm a sentir aquella remor tan

característica, aquella espècie de grinyolament sech, que

fà la pedregada quan s'acosta.

—Sant March, Santa Creu ara si que estam ben

posats.

Y aquelles gotes grosses, inflades, se tornan blanques,

y ja no mullan, però reboten que dona gust per demunt

nostre, ja'ns fan acotar lo cap sota'l sombrero y amagar be-

les mans dintre la manta; les pobres bèsties baxan també

sa testa y espolsan ses aurelles, però van seguint avall ab

tota calma com si encara anvoressen aquell mitg morralet

que havian tingut de dexar.

Sort que la calamarsada aquella no fou de durada, que

o sinó no sé com n'hauriam sortit; però darrera seu vingué

una pluja suau, fína, d'aquella que'ls pagesos diuen que

no se'n pert una gota, que'ns anava mullant de mica en

mica, com per acostumàrnoshi. Al cap de poca estona lo

meu barret ja no semblava tal; ab les ales caygudcs tot al

voltant, anava degotant com una cúpula, y aquella aygua

filtrava després per la manta, y la seua fredoi s'anava tras-

meient a tot lo cós ab unes esgarrifances que semblnvar^

venir del moll dels ossos.

N. Font y Saoué, Pvre.
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LA PRESÓ D'EN SERRALLONGA

«Les ninetes ploran

ploran de tristó,

perquè en Serrallonga

es a la presó.»

I

Tan valem com eral

Tan guerrejadó!...

Pres y tot, encara

lois li tenen pó.

Diu que si'l lligaren

fou a tras-cantó;

diu que cara a cara

no l'agafan, nó.

Judas que'l trahia

no mereix perdó...

Les ninetes pioran

ploran de irisió.

II

Diu que no fou lladre,

lladre ni felló;

diu que guerrejava

plé de convicció.

No era'l jou pel poble

ni pel seu brahó;

Llivertat y Pàtria

era'l seu peno...
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jLlivertal y Pàtria,

Pàtria y Relligió!...

Per çó eti Serrallonga

es a la presó.

III

Quan hi entrava'l frare

jquina contrició!

—Als qui us seniencían

deulos lo^Jerdó

—

—Als butxins perdono;

a ne'ls Judas nó.—
— Reconcilieuvos

ab Nostre Senyo...

—

Al Sant Crist s'abraça

y li íà un petó.

Les ninetes ploran

ploran de trisió.

Quan a plaça 'I treuen

sembla un_nialfact6;

porta una mordaça

com un morrió.

Dret vora la forca

óu la acusació;

quan do vil l'acussn

fà àb lo car auc n.^.

Lo bul.M m; i Lj ijt vjrt . ..

penja en la buydó...

Tot un poble'I plora,

plora dl• tristól

A. BoBi V FontestA.
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BODES TRISTES

Jo sé que ton amor no es cosa vera,

jo sé que has escoltat un mal consell;

iper l'or que tinch m'estimas!...—Cadernera,
tu piulas pels pinyons... jPobret aucelll

Jo estimo ta bellesa perquè es bella,

no pas pel goig carnal que'm puga dar.

Tu ets ia rosa gentil y jo l'abéna;

jo ja tinch anys, tu acabas d'esclatar.

Ton pare, tofi padrí, la gent que't volta,

sols veuen los tresors que jo tinch d'or...

Si la fortuna de mes mans es molta,

la riquesa de l'ànima es millor.

Acostat, vina aquí; lo jorn de boda
no es pas lo que t'han dit los teus parents
no es un ridícul nostre amor que's broda,

son dos ferros que's soldan, ben ruhenis.

Tu, estàs freda, gelada, fïns iremolas;

jo, ja ho veus, te respecto, estich seré:

jd'aquest moment, que un ftome't parla a soles,

no t'oblides may més! Escolta bé.

Ara comença l'himne de la vida,

iquin gemegar si jo'l que't pensas fos!

Ara veuràs la gent que tha trahida

venent-te com anyell, anyell xamós.

En mitg de ta desgracia, tens fortuna;

no seré'l teu marit, seré un germà;
tu, no m'estimas ara, ni una engruna...

jQui sab... pot ser m'estimaràs demà!
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La meva casa es teva, vida mia,

espérahi que's dexonde lo cor teu;

no faças cap esforç per ma alegria,

jo ja esiich resignat, mercès a Deu.

S', quan lingas la vista ben serena,

— la que dins del cervell hi té los ulls,

—

y, la passió, que no comprèn la nena,

en la sanch de la dona hi faça tuHs,

Si, llavors, la teva ànima m'estima

lliurement, escullintme de ton grat,

fent nàxer la guspira, no ab la llima,

ab un batech del cor enamorat;

Llavors aquesta cambra serà nostra;

mes, ara dormhi tu, soleta tu...

^•Que la experiència de la vida't mostra

que t'has errat?... jNo ho digas a ningúl

Axó ja no tè esmena en l'egoisme;

un alire amor—la Caritat— llavors

als dos podrà salvarnos del abisme

lligant ab passioneres nostres cors.

Esmersa lo diner de mes gavetes

tot en profit dels pobres d'aquest món:

fesles rajar en caritats secretes

y sias tu la boca d'exa font.

Vet'aquí una riquesa ben empleada,

nostra desgracia menos gran pot ser,

ly la única, la única vegada

que a un amor desgraciat salva'l diner!

Francesch TomXs y Estruch
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ILÍADA D'HOMER
(fragment del cant SlSÉ!

Hècior abrivadament surt del palau, e torna per lo me-
teix camí, seguint los carrers de belis edificis. Con, atra-

vessada la gran ciutat, arriba a les pones de Scées (per hon

devia exir a la plana), vingué corrent a encontrar-lo la

seua sposa Andròmaca, altament dotada, filla del magnà-
nim Eécion. Eécion, qui, en la Hipoplacia coberta de

boscuries, visqué a Tébes hipoplaciana, regint los Cili-

cians, havia donchs donada la filla a Hèctor del bronzejat

capell. Al venirii ella davant, una serventa la acompanyava
tenint lo tendre infantó a plech de braç, rebrot d'Hèctor

ben amat, qui un bell astre aparia. Son pare l'anomena

Scamàndrius, mas los altres Astíanacs (o sia Rey de la

Ciutat), car bé era Hècior singular recolze de ílíon. Féu
aquest mija-rialla, sgordant silenciós l'infant. Andròmaca,
aturant-se prop d'ell, ab los ulls en ayga, l'agafà per la mà,
e digué semblants paraules:

«Desventurat, la leua valor te perdrà, ni tens pietat del

teu fill encare infant, ni de mi, malastruga, qui prompte
enviduaré: car ben tost los Grechs. tot-d'una scometents,

t'ociuràn. Privada de tu, més me valdria ésser colgada al

sí de la terra: car, après la teua mort, ja no hauré consola-

ció, mas congoxes. Jo no linch pare, ni mare venerable:

mon pare fou mort per lo diví Aquiles, qui ha destrohit

Tébes, ia molt poblada ciutat dels Cilicians, d'excelses

portes. Puix que matà Eécion, no-1 despullà, car sobirana
temor li-n entrà dins lo cor: emperò va cremar-lo en sa

mirable armadura, li alçà part demunt una tomba, e le^

boscanes nimfes, filles de Júpitre abrigant la egída, valle-

jaren-la d'olms. Los set germans que, d'una part, dins los

palaus jo tenia, tots en un sol jorn anaren a fer stada ab
Plutó; car lo diví ayròpede Aquiles a tots donà mort, a

costat dels fexuchs bous e de les blanques ovelles. Nores-
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ma-nys la mare, qui regnava al peu de la Hipoplacia cober

la de boscuries, après que la- hagué ací amenada ensemps

ab les reçagades riqueses, la dexà lliure, havent rebuda una

grossa rehemçó: emperò la sageta) re Diana en lo payral

palau la mal-ferí. Per què, Hè^iior, tu est per mi un pare,

una mare venerable, un germà, e aximeteix un marit a la

flor del jovent. Are, donchs, tmgues pietat; roman ací alt

de la torre, per dupte de que no faces ton fillet òrfen e la

muller vídua; disposa la a^'ua gent prop de la figuera borda,

per hon la ciutat és més accessible,' essent-ne lo mur avi-

nent de saltar. Endret allà vinguts, ja tres vegades atemp-

taren d'entrar los més valents, abdos Ajacs, lo strenuu Hi-

domeneu, los Airídos e l'agosarat fill de Tedeu, sia que

per ventura algun esperi adeví açò-ls aconsellàs, sia que

certament obehissen per lo llur coratge empeses.»

En açò, lo gran Hè:tor del ayrós capell, li digué; «La

meua muller, tois aquesis perills aximeteix linch jc en

compte; emperò bé-m moriria de vergonya davant los

Troyans e les Troyanes del vel rocegant, si, com a vila.

Ilunyava-m dels combats per squivar-los. No, poch m'ho

diu lo cor: car jo he après d'ésser tots-iemps coratjós, e de

batallar a la avant-guarda dels Troyans, per conservaria

alta glòria del pare e la meua meiexa. Ab lot, jo bé sent

açò dins lo cor e en la pensa: un jorn vindrà hdn finalment

ilion sagrada, hon Priam e lo seu poble batallador perirànl

Emperò, lal hora com aquella, la dolor dels Troyans, ni la

d Hècuba meiexa, ni la del rey Priam e dels meus germans

qui, encare qvre numeroses e sforçais. cauran en la pols

ferits per los enemichs guerrers, no-m neguiteja tant com
la teua, a-les-hores que algun dels Grechs d'eram acuyra-

çais, t'amenarà plorosa, puix t' haurà arrabaçada de la

lliure llum, e que, stant en Argos, ordiràs lela per orde de

altri o, bé a malgrat teu, aniràs per ayga a Messeyda o a

Hiperia: dura necesiíai pesant demunt teul E encare con,

vcheni-te scampar llàgrimes, hom dirà:—Veus-ací la mu-
ller d'Hccior, qui excciía als domptadors Troyans, comba-

tents al setge de Ilion.—Aquestes paraules que, un jorn,

algú proferirà renovellaran ta dolor n-' l'-inv.imnu'ni d'un
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hom qui tenia poder per arrencar-te de sclavitut. Emperò

que un munt de terra, essent jo mort, me cubra abans

no-m porten la nova del teu dol e captiveri!»

Dit açò, l'ilustre Hèctor anà per abraçar lo seu fill; mas

l'infantó, sgaripant, recula e s"abscondeix als pits de la

nodriça de bella cinta, tant lo sporugeix la vista del volgut

pare cobert d'eram, ab la crinosa cimera que veu fortment

bellugar-se dalt )o cim del elm. Féu lo pare volgut mija-

rialla, e altretant la venerable mare: mas l'ilustre Hèctor.

llevant-se l'elm del cap, bonament lo posà, tot relluhint,

en terra; e après que hagué abraçat e gronxat lo seu ben-

volgut fill entre los seus braces, féu vots a Júpitre e als al-

tres deus, dihent:

«Júpitre, e vosaltres divinitats, vullau concedir que

aquest meu fill sdevinga llustre, axicom jo, entre los Tro-

yans, que haja aytambé lo meu coratge, e que regne pode-

rosament sobre ílion! Que, un jo^n, hom diga, vehent-lo

tornar de la batalla:—Es encare molt més valeint que son

pare!—Que, donada mort a un enemich guerrer, ne poit

plenes de pols les despulles sangoneses, e que lo cor de la

mare rebota de goig!»

Axí digué, e dexà son fill en mans de la sposa amada,

qui, al rebre-1 en son flayrani pit, feya tot plorant la mija-

riaJla. Lo spós que-u veu, se-n condolgué, e, afalagant-la

ab la mà, li endreçà encare semblants paraules:

«Infortunada sposa, per causa_jneua no tingues lo cor

axi trist; car, en contra del meu fat, ningun guerrer no-m
trametrà a Pluió: mas dich-te que no-y hà mortal, per co-

vart ni brau que sia, qui, taniost és nat, puga squivar la

sort. Donchs, en tornant a casa, basqueja per los teus pro-

pris treballs, la tela, la filosa, e ordena a les serventes de

tirar avant la tasca: quant a la guerra, a tots los homens
nats en ílion, e sobre-tot a mi, aquella vindràtn càrrech.»

Donat fi en son parlar, lo noble Hè:tor prengué l'çlm

de crins encimerat, mentre que la sposa amada fent la via

del palau, are e adés girava lo cap, corrent-li cara avall

abundoses llàgrimes.

Antoni Bulbena-Tuseli..
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LO BRAÇ DE DEU

Lema: Quid sicut Deus

La vida '1 mon omplia, brollant dins les contrades,

com brollan de les penyes les aigües del torrent;

com brollan de la Terra les altres flamarades

del Eina y del Vesubi, pujant al firrrament.

Les flors los camps pintavan, y llurs perfums y aromes,

despresos de mil plantes, flairavan l'aire blau;

la suau remor dels arbres que ombrejan valls y comes,

dolça armonía feya juntanise al cant de l'au.

Verger n'era la Terra, d'amors y d'esperances;

catifa d'esmeragdes broidada per lo sol,

hon l'hom, portant corones de roses, entre dances

eterna jovinesa passava sense dol.

Mes jay! que ubriach de ditxa de sos devers s'oblida;

la veu de Deu no escolta, y menja 'I fruit vedat

del Mal; y abans que puga del arbre de la Vida

tastar la rica fruita, a mort es condemnat.

Passaren prest les hores de pler y de bonança,

les aubes rialleres, los jorns de sol plahent;

fugiren les vesprades de lluna y de folgança;

de la fredor vingueren les nits de fosca y vent.

Caigueren de los arbres podrits los fruits y fulles.

Ja no eiiterní la sava les branques de los oms.

Dins lo boscatge ombrívol no s'hi ouen ja les bulles

de rossinyols y merles, de tortres y coloms.

Lo crit s'hi sent d'angunia del frare occis pel frare,

lo brandameni de llances, la mort per tot arreu;

la sanch la terra empapa, del fill que fer son pare,

del home que a Deu mata clavat dalt una creu.

Sa clara intcligcncia es fuiía ab sa colrada:

es morta ab la natura la vida de son cor;

y encara altiu axeca son front a la estelada,

dihent, lo cap del home es astre que may mor.
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Al peu de la montanya les boires s'arreplegan

del sol s'hi pon derrera la esblanquehida llum;

les plantes moren seques, llurs flors ja no desplegan

colors de vives tintes, bellesa ni perfum.

^•D'hon ix lo fret oratge que'l moll dels ossos glassa?

^D'hon cau la forta pluja més freda que la neu?

^Qui llença 'I llamp feréstech que timbes arrebassa;

y Is trons que en va pregonan poders del qui los féu?

Los núvols s'avalotan, acurmullats s'empenyen;

demunt sos cims rodolan, armats ab foch, fiblons

que arrasan les montanyes y 'Is camps furiosos senyan;

gratant la ingrata terra com famolechs voltons.

^Qué cridan; qué amenaçan? Per quin motiu s'afanyan

plens d'ira quanire l'home que ha destronat son Deu?
Passàu feres tempestes. Passàu que vos enganyan,

si a abatre vos envían lo nou imperi seu.

Lo llamp serveix ja al home lligat ab fils de coure,

tancats té ja los núvols dins màquines de cer,

y's mouen si 'I nou amo los diu que's poden moure,

y llur poder desplegan si força los fà fer.

Ohíu les canonades que ironan ab gran força.

Miràu saltar les bales, nou llamp que ell inventà.

Trescant tota la Terra, la creu de Deu fan tòrcer

que ab la creu de la espasa may ha volgut lluytar.

Valent lo cor del home tot lo sagrat trepitja,

y esclafa pompes velles ab obres de més pes.

Tot lo que vol axeca; logra tot quant desitja.

Valent lo cor del home ja no lé por de res.

Callàu, fiblons feréstechs, la vostra fúria es vana

per castigar al home que va vestit de fort.

Matàu, si tant vos pesa, la veu de la campana
que a lo nou Deu enutja recordanili la mort.

Calmàu eix vent que glassa la sanch dins les artèries,

eix vent que de les tombes del Cementiri surt,

que descubriz del home los mals y les misèries

y son poder enruna ab lo moment més curt,

jQue hi fà que dins la Terra sufreixca menys preuada

5
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purgant lo seu delicte, l'Humaniíatl ^"Que hi fà?

si un jorn que per les guerres, de sanch fonch empapada
lot un Diluvi d'aigues no la pogué rentar?

Y l'hom segona volta se demostrà Rey d'ella,

regintla a son arbitri, fent cara a lo Creador;

fent veure a tots los pobles, fonais en sanch novella

que sols n'es d'ella l'Home, lo Deu y lo senyor.

Mes ayt Exes satgetes que feren l'avaricia

del Home que arreplega milions en caramull,

cremantlos, ^Qui les forja? Lo Deu de la justícia

que del fals Deu castiga la vanitat y orgull.

Veritat es! jTormentes, veniu de quatre en quatre;

Descarregàu les aigües dins los irats torrents,

si la supèrbia altiva del home haveu d'abatre

y per la recta via menar sos pensaments.

iPobre del home! Ay, pobre; si portan les tronades

terratrèmols y pestes, desolacions y morts;

si les caigudes pedres rosegan les onades

que arrencan de la terra los fonaments més forts.

Mes ay! Basta de fúria. Lo só de la campana
pujant al cel invoca, de Deu la gran pietat,

y apenedintse l'home, ab]llàgrimes demana
a Deu misericòrdia, perdó de son pecat.

Fibló que de cent pobles lo benestar retgiras;

Tronada que pregonas de Deu locàstich fort;

Núvols de negres formes; calmàu les vostres ires,

que lo fals Deu confessa que l'ha vençut la mort,

Pere d'A. Penya

— N" > '11 rii>ln ii iii \iu c(Hn fji ii iiwlii lii* íii.t

—A casa pübru. qui ros hi purta, res hi tro\.i

— A la vinya del padri, tothom hi va a cullir.

—Qui diu mal de la però. os (juc la vol sencora.
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REVISTA TEATRAL

Aquest any ja resulta més o menys satisfactori'l balanç

teatral. A fi de compies, un cop s'ha garbellat bé, encara

que quede de la cullita bona part de boll, no dexa de po-

derse arreplegar certa cantiiai de bona xexa.

Les obres estrenades a Romea desde la publicació del

anterior Calendari, han sigut un gavadal. Les que han su-

rat, en cambi, han sigut poques, merexent figurar a primer

terme lo drama £"/s Vells àt l'Iglesias, ab lo qual va obtenir

lo seu autor durant la temporada un èxit dels més sorollo-

sos que registra la historia d'aquests derrers anys del teatre

català. Èxit ben merescut, puix se tracta d'una producció

arrodonida del tot, en la qual s'hi sent bategar fermament

l'ànima d'una part del nostre poble. Y lo més notable del

cas es que, ab tot y ser Els Vells una obra popular, la accep-

tació que va tenir no va pas reduhirse a la classe més inte-

ressada en lo conflicte, sinó a la generalitat del públich que

acudia al teatre nit derrera nit com les mosques a la mel.

També va acudirhi durant les leprtsentacions del dra-

ma Aygua que corre d'en Guimerà, qui va abocarhi tot lo

seu talent d'escriptor y tota la seva experiència d'home
oregat en qüestions escèniques, produhint una obra de ca-

yent modern, sense lirismes extremosos ni efectes llam-

pants, propis pera enlluhernar de copy volta però extrema-

dament fonedissos. Es llàstima que les representacions de

Els Vells estalonessen les de tan hermosa producció, digna

de ser conservada sempre en lo repertori del teatre ca-

talà.

Però més que axó es llastimós y irritant lo fet ocorregut

ab la comèdia dramàtica L'Héroe d'en Rusinol, la qual,

obehint a exigències de les autoritats, no va arribar a repre-

sentarse més que un parell de vegades. La sàtira que s'hi

fà de la patrioteria que va sor la causa de tants mals durant
les guerres de separació de Cuba y Filipines, es realment
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punxanta, fent brollar de les ferides que obra abundosa
sanch. Peraxó'lsqui s'hi creyan aludits, al.sentir la fuetada,

varen cuytar a fer mans y mànegues pera que se suspen-

guessen les representacions, ab veritable pena dels amanís
del art dramàtich, que veyan en la obra la m:llor y la mé^
equilibrada de les que ha donat al leatre'i seu autor.

Ab iot, lo públich va poder consolarse ab El pati blau,

producció que^ sense tenir la força ni la consistència de

L'Héroe, resulta digna d'elogi pel sentiment que tota ella

respira y per la poesia que se'n desprèn: poesia dolça, ten-

dra y malaltissa, però altament agradosa de fruhir. Sobre

tot pels temperaments melancólichs.

En cambi les persones de sentiments massa delicats»

varen veure ab veritable disgust la representació del Ma-
lalt crónich del meteix Rusinol, en lo qual se ridiculisa cru-

delment la malaltia d'un malalt de vint anys y l'estat d'es-

perit dels qui'l voltan.

De la metexa temporada anterior es també lo drama
El mestre nou del senyor Pous y Pagès, qui va demostrar

possehir remarcables qualitats pera'l conreu del art dramà-

tich, qualitats que ha semblat que volgués contradir fà

poch ab la seva nova obra L'Enemich, no sostinguda als

cartells sinó ben poques vetlles.

Igual sort li ha tocat a L'aniversari, del senyor Vilare-

gut. ab tot y tractarse d'una obra ben construïda, ab tochs

dramàlichs força ben ensopegats, però deslluhils per la pe-

sadesa ab que s'arrossega la acció, entretinguda sempre

per la repetició de situacions consemblanis. I£n realitat, lo

drama no passa a les taules, sinó a fora, cuidantse 'Is actors

d'explicarne 'Is antecedents y Ih marxa.

Malgrat aquests defectes, la obra resulta un pas endavant

donat pel seu autor, del qual no conexíam altra cosa que

La nit dels reys, estrenada l'any passat y basada sobre 'I

mtteix assumpio per l' Apeles Mestres en lo seu poema
Margarida.

Durant l'any, comprenenthi la lempor.-ida acabida pel

Juny passat y la començada pel Setembre, s'han es-

trenat a Romca un gavadal d'altres obres, la majoria de les
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quals ni merexen la tinta que esmersaríam al escriuren lo

títol.

En quant a produccions en un acte, s'han posat alguns

saynets d'en Ramon Ramon, força apreciables, com La

agencia d'en Pep Currillo y El carro del vi, los axerits nio-

nólechs El prestidigitador y Feministe, d'en Rusinol, los

pintoreschs quadrets de costums La reyna del cor y Flor

tardana, de 1' Iglesias, y un remat de carrincloneries de les

que val més no parlarne.

Comparada ab los anys anteriors, la producció teatral

ha sigut potser menys quantiosa, però de fruyts més assa-

honats, puix Aigua que corre, Els vells y L'Heroi son tres

obres prou fermes pera que pugan aconsolarse 'Is amants

del teatre català de lo molt dolent que solen darnos al tea-

tre del carrer del Hospital.

Lo de Novetats va ser escuUit per la colla de jóvens que

forman lo Teatre íntim pera donarhi un parell de represen-

tacions de Edip Rey, àiSóíoc\es, les quals varen resultar ve-

ritables acontexements. Lo puni demostrat pels organisa-

dors en presentar la gran tragèdia ab tot lo luxo y la propietat

desitjables, es del tol digne d'elogi, com ho es la tasca que

han emprés ara de poch al teatre de les Arts de donar a

conéxer algunes obres noves que s'ho valen y desenterrar

del oblit algunes altres que no'l merexen.

Per ara les primeres vetllades han sigut ben acullides

pel ptiblich que ha omplert lo teatre, converiintlo de

lloch d'esbarjo popular en aristocràtich punt de reunió.

Ademés de tol lo apuntat, cal per líltim fer esment de

ia temptativa de resurrecció del teatre l'rich català, duta
terme al Principal ab molt mala grapa y menos sort y del

qual no'n sura altra cosa que l'idili La Barca, de l'Apeles

Mesires y en Morera.

Veusaquí ressenyat a la lleugera lo moviment teatral

del any. Si a fi de comptes no resulta tan brillant com de-

siljaríam iots, consolemnos pensant que per aquesta vega-

da, no cualquiera tiempo pasadofué mejor... j Repassen les

revistes d'aquests anys derrers! ..

J. Morató.
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PRIMAVERES

L'amelller floreix,

l'hivern va a la posta

ab sos camps gebrals

y ses grises boyres.

L'ametller floreix,

lo bon temps s'acosta,

ab sos nius d'aucells

y sos poms de roses.

La nineta creix

y l'amor s'acosta,

ab sa fletxa d'or

y ses ales rosses.

jMareies, vetUàu!

jvetllàu a toi'hora,

que il•lusions y amor

trucan a la porta!

Dolors Monsebdà de Macià.

Intima

Es lo mirall puríssim dels teus ulls

un llibre obert que no més té dos fulls;

mes com contenen del amor la ciència,

que de totes Ics altres es essència,

Ilcginihi y rellepinthi cada dia

tant hi he après d'esiimar, vidcta mía

que ara a la mestra y lot n'ensenyaria.

Manel Folch y Torres.
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BALADA POPULAR DE FIïNLANDIA

Karina la bella,

gentil com un lliri,

sufrí cruel martiri

per ordre d'un rey.

Estrella era pura,

modesta y hermosa,

sirventa agradosa

d'unjpalau ja vey.

Un dia l'atura

devora sa cambra,

d'argent, tota, y ambre
lo rey, y li diu:

—Si vols ésser mia

joh Karina bella!

de or tindràs la sella

y un cavall joliu.

—Ni cavall ni sella

jo voldria pendre

no m'he duyta a vendre

dins aquest palau.

Donàu a la reyna

que es la vostra dona
tota cosa bona

que bé li escau.

—Si d'or no vols sella

ni'l cavall més noble

^vols de lo meu poble

la govern partí?

|0h geniil Karina!

si vols la corona

lo rey :e la dona

seràs reyna ab mi!
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—No vull més que l'honra

responli serena,

mes jay! li fà pena
de! rey la maldat.

—^-No ho vols? Donchs, que sia:

morirés voltada

d'espases, tancada

dins tonell rodat.

—Si axó feys, los àngels

saben que som pura...

—Per tu no hi ha cura

si no'm vols ohir...

Ella no l'escolta

y *l rey sa sentencia

joh dura inclemència!

prompte fà cumplir.

Los esclaus per terra

fan rodar la bota

y d'ella'n degota

ben arreu la sanch.

Llavó admirats veuen

que axí com redola

ne surt y al cel vola

un colomei bianch.

Y dos corbs molt negres

a l'Infern se'n duhen
lo rey íja li pruan

les dents de dissort!

iKarina la bella

cobrà nova vidal

iDel rey no s'oblida

la perpètua mort!

Traducció í/' Antoni M.* Penya.

Palma.
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SORTIDA DE PORT

La marineria, sense miraments, botzinant, com un

mosqué impertinent, anava d'una banda a i'altra fent los da-

rrers preparatius de marxa. La oficialitat y lo capità al de-

vant bregavan modosos ab la gentada, que havia vingut a

despedirnos, pera que desallotgés lo barco. Les sirenes pi-

tavan a intermitències, avisant, axordant a )a gent pera

que's despedissen d'una vegada. Res hi valia: foren precisos

l'ordre de llevar ancles y lo lleu gronxament que empren-

gué'l yacht al amollar ses amarres pera que's destriés la

concurrència. Llavores, escales avall, cap a terra, anaren

los uns; a bordo, sobre coberta, quedarem los altres. Molts

ploriquejant, tots emocionals. La separació havia de ser

un xiquet llarga y si bé la ilusió 'ns animava a marxar,

lespectre amenaçador de l'anyorament feya trontollar nos-

tre determini.

Dexavam la familia per anar lluny; lluny, a intimar

més fondament ab lo recori d'una altra familia, de la Sa-

grada familia de Nazareth; dexavam la pàtria per anar lluny,

lluny, a conéxer, trepitjar y resseguir la pàtria terrena del

qui, tot amor, llegà a la humanitat la pàtria del cel. Uns v

altres, com no estar commoguts, com no sentir recances?

Menlres tant \o yacht, ab catxassa magc^tuosa y fent un
parell de virades, guanyà la boca del port. Desde allí, deci-

dit, prengué rumbo y la arrencada mar endins.

De colzes a la borda, fits los ulls a terra escorcollarem,

en và, si precisavam cap silueta dels sers estimats que hi

quedavan; no més uns mocadors, que ja semblavan de

nina, voleyant y expresius, més que cap telégrafo de ban-
deres, nos feyan l'últim despido.

Era al cayent de la tarda, regnava la calma y'l cel estava

emboyrat; la fosca y una faxa de calitja espessa, que s'es-

tenia de riu a riu, s'anavan ensenyorint de Barcelona. La
ciutat anà aplanaptse y los seus relleus confonentse fins a

1 Del llibre en preparació «Mon viatge a Orieni».
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converiirse, opticament, en una railla blanquinosa, men-
tres per demunt del toldo caliíjós suravan uns illots negres,

fistonejats de resplandors ponenlines, lots los cims de les

montanyes de marina.

Al allunyarnos, aquests cims també s'abaxaren, s'abaxa-

ren engolits per la boyra, dexant al desiobert les ombres ge-

gantines del Montseny, de St. Llorens de Munt y del Mont-
serrat; les fites que de més lluny avisan als navegants que
arriban a terra catalana; los braços que més amunt s'estiran

y s'enlayran pera despedir als navegants que l'abandonan.

Al temps de saludar ab una Salve a la Verge Moreneta,
la visió d'aquelles ombres estimades quedà esvahida, con-
fosa ab lo tó cend<fós de l'horiízó; y al demuni nostre un
ventijol humit empaytant cap a terra les esfilagarses de la

boyra dexava casi neta la volta del cel encara lluminosa.

De sopte, al lluny, aparegué una professo de llumets:

eran los archs voltaichs del passeig de Colón y del Paralelo

que de moll clars y brillants se tornaren, poch a poquet,

petits y tèrbols fins a pérdrelsde visia. Un xich més tart, al

meteix indret, no més s'hi veya una fosforescència a flor

d'aygua: era lo darrer rastre que'ns arribava de la esplen-

dorosa lluminària de Barcelona.

Menires tant, al cel, s'encenían les esireUes, les amigues
dels mariners, que contemp'arem perpeliejar llarga estona,

embadalits, més devots que may, sentint que'ns fcyan com-
panyia en mitg de la immensitat de cel y aygua que'ns ro-

dejava. En la mar regnava la llisor, la fosca y lo silenci.

Llavores comprenguérem que'l nostre vaxell, immuta-
ble, ab lo seu panteig acompassat y ab voluntat de ferro;

disposat, si calia, a lluytar ab los elements, aniria seguit,

seguit, fent lo camí d'un predestinat; lo camí que'ns allu-

nyava del port de nostres amors y nos acostava cap a

Orient, cap aquell Orieni que'ns prometia tantes sorpreses,

tanies emocions, tantes sotregades en l'esperit. Fins llavo-

res no sentirem la impresió de la soletai; la imprcsió inten-

sa, fonda y aclaparadora de la soii•i.ii mi^^ nrm .iii<> ho >.en-

lit en ma vida. Eram a alta mai

JoA'trlM (_.Ani>T Y Í<OVIHA.
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A N'AGNÉS ARMENGOL DE BADÍA

AB VOTIU DE HAVER INICIAT LA ENTREGA d' UNA BANDERA

A LA «Unió Catalanista»

Ja l'obra es duta a terme: te deyan somniadora,

y eix somni, que es ta glòria, ja 's veu realisat;

avuy ja tot un poble son mèrit avalora,

avuyja tens nou líiol a la immoriaütat.

Veyenl que Catalunya redressa ja la testa

y vol se li respecte lo dret que may no mor,

de jorn de tanta glòria vols celebrar la festa

y ferli una penyora que'n siga bon recort.

Volent que fos aquesta bandera ben galana

y digna del objecte que tu t'has proposat,

fas crida perquè siga la dona catalana

la que, per tu guiada, ho dexe realisat.

Ara, quan ja ben llesta, de seda y or brodada,

treball com de obra teva, la entregas a la «Unió»,
podràs dirlos: «Que siga per sempre venerada,

y en pau com en la lluyta, preneula per peno.

Tingaula en gran estima, y feula tota vostra,

si avuy es sols de un centre, de més pot ser demà,
que baix sos plechsse junien, com sota un meteix sostre,

tothom qui senta batre un cor de català.

Que ^ga en vostres juntes, Huhiuia en vostres festes,

lingàu los concells sempre a l'ombra d'aqueix drap,

porteula per les viles, boy recordant les gestes

d'un altra que n'hi havia... quina es tothom ho sab.

Y si un jorn a la pàtria la sort li es malestruga,

si tornan traydoríes, que no ho permeta Deu,
no falte may un poble que ben alta la duga,
ni falte un Casanova a honraria com se deu*.

Agna de Valldaupa.
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iSEMPRE AVANT! -

Sempre avant, sempre avant, Catalunya,

de los pobles esclaus romp l'argolla,

y d'esquena al estat que trontolla

marxa sempre de cara al progrés.

A la ciència y al ari dónals temple

si vols ser dels grans pobles aymada,

sempre avant, que ta empenta y volada

farà caure a qui va al retrocés.

Recorda que abans fores

regina de la mar,

que un jorn foren temudes

tes vencedores naus,

lo teu comerç e indústria

d'antich han sigut grans;

redreçat, creu y espera,

comttsa del treball.

Polítichs sense entranyes

te volen aplastar,

llunyanes sangoneres

te dexan sense sanch,

no vullas que'ls de fora

malversen tos cabals;

a los qui fan cadenes

destérrals de ta llar.

Recorda que tingueres

corona per ton cap,

per tos soldats invictes

l'escut dels quatre pals,

palaus y places fortes

pels comtes sobirans,

Del llibre de poètics VoladurUt que acaba de publicarse.



— 77
—

y furs e independència,

y lleys y llivertals.

Detesta y abomina

de tos butxins estranys,

de los caciciïs que'i forjan

l'argolla del esclau,

y sias lo que fores,

un poble sempre gran;

redreçat, creu y espera,

comtesa del treball.

A la indústria y comerç dónals temple

si vols ser dels grans pobles aymada,

sempre avant, que ta empenta y volada

farà caure al qui va al retrocés.

Sempre avant, sempre avant, Catalunya,

de los pobles esclaus romp l'argolla,

y d'esquena al estat que trontolla,

marxa sempre de cara al progrés.

Jaume Boloix,

*

Que es trist que al fons del mar s'hi amaguen perles

que may veuran la llum,

y estrelles dalt del cel, que parpellejan,

y may veurà ningiil...

Les unes massa fondes, massa fondes,

les altres massa amunt;

que'l món positivista sols admira

lo que té enfront dels ulls.

Perçó es que en ton cor d'àngel ningú 's fixa:

isi tots n'estàn tan llunyl...

per çó al plànye a la perla y a la estrella

jo 't planyo tant a tu.

Ramon Si;rinach Baell.
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RETALL HISTÓRICH

Rivalitats del Born y la Cucurella

Pera festejar la feliç arribada de Carles de Gani a Villa-

viciosa, ocorreguda '1 19 de Setembre de iSiy, Barcelona

celebrà 'I dia 8 d'Octubre immediat una solemne professo

de gràcies, ab igual pompa y cerimonial que la de Corpus,

j a la vesprada animadíssimes a/imares de foch ab jochsy
balls, y altres bullícies populars, per carrers y places.

Ab dit motiu, y anunciada prèviament d'orde del Ve-
guer ab veu de crida pública, los galans y dames y altra

gent d'upa de la ciutat, havían de fer una festa cortesana

€n la plaça de la Cucurella — avuy mal anomenada de la

Cucurulla.—Mes de ben poch se n'hi anà que no 's con-
vertís lo festeig'aristociàtich en rebombori sagnant, o en

una d'aquelles sorolloses parcialitats que en los seg'es mit-

jos tan sovint trasvalsavan als pobles; y tot, per haverse

contrapuntat de mala manera 'Is galans del Born ab los

de la plaça esmentada, fins al extrem de reptarse uns y al-

tres a formal desafiament, mitjançant altres crides qual

publicació no fou possible impedir, malgrat y les penes se-

veríssimes ab que comminà lo Governador í'^ "-^"ipoic^ '->

pregoners que s'atrcvissen a feria.

A tal punt arribaren les coses, que àdhuc los parents y
amichs dels dos bans respectius, axl 'Is que vivían a Bar-

celona com los qui 's trobavan en altres indrets de Cata-

lunya, prenent ab extremada susceptibilitat lo partit d'a-

quells, se prepararen pera acudir armats a llur auxili lo

dimars 13 del meteix Octubre, que era lo d(a senyalat pera

lo desafiament.

Com aquesta nuvolada de rivalitats, congriada entre 'I

jovent distingit de la Cucurella y del Born, y enverinada

per lo recort d'antichs agravis. rencunies mal covades v

deiíttg de venjances n- '-• nmenaçava '
•
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ab tota la força d'un veritable conflicte d'orde públich, qui-

nes conseqüències podían ésser funeslíssimes, pera apay-

bagarla hi hagueren d'intervenir lo Governador de Cata-

lunya, dv^n Pere de Cardona, y 'Is Consellers, los qui dic-

taren mides enèrgiques, com les de tancar los portals de

la ciutat y movilisar la milicia gremial, pera, si axí conve-

nia, fer entrar aquells axelebrats a la rahó per la contun-

dent via de la força.

Mercès a les actives diligències y fermesa d'aquelles au-

toritats, y molt en especial del Espectable Governador, po-

gué de moment conjurarse la imminència del desori, sense

tenir de recórrer al remey radical de la ultima ratio.

Un sol document havem pogut trobar, relatiu a aques-

ta curiosa ocurrència, en l'Arxiu Municipal: y aquell es lo

borrador d'una lletra adressada per los Magistrats populars

barcelonins al novell monarca, informantlo per peces me-

nudes del fet.

Heus aquí son text literal:

«Al molt alt Catholic y Ex.™» Senyor

Lo Rey y Príncep nre. senyor».

«Molt alt Catholic

y Ex.nio senyor».

«Lo càrrec que per lo piït. any tenim del regiment de

aquesta Ciutat de v. al. força a nosaltres scriure y dar auis

a V. Ma.t de les coses que en aquella se seguexen les quals

poden perturbar lo pacific y tranquille stat delia, y perço

hauem deliberat ab la pnt. notificar, a v. al. com aquestos

dies poc ha passats, essent feta de part del Veguer de la

dita Ciutat, a consell segons deya de micer Hieronym Al-

banell aduocai fiscal vna crida notificant, a tots los galants

y dames de la dita Ciutat qui volguessen pendre plaer que

pera dijous que comptauem vuyt del pnt. mes, en lo qual

die se feren vna gran y solemne processo de gràcies, y ali-

mares y altres jocunditais y alegries per la benaueniiirada

venguda de v. Ma.t de la qual per ses letres nos ha fets

merexedors ésser avisats, fossen en la plaça de la Cucu-
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rella deuant de la posada de la Comtessa de Albayda, que
alli los seria dada raho a quiscu segons la condició y vo-
luntat sua, se seguí que Joanot Joltru, Francí de Junyent
menor y Galceran Albanell, feren fer vna altie crida, dient

que si los galants de la Cucureila volien exir, a vnes justes

de pas que ells tres eran contents de exirlos per lo dicmenf^

après prop següent en la plaça del born, y perquè mossèn
Miquel Joan Gralla mestre racional de la Con de v. al. te la

lasa en la dita plaça de la Cucureila, se segui que Ferrando

Gralla lill y Luís Icard nebot del dit mossèn Gralla se enten-

gueren en la denominatio feta en la propdita crida dels ga-

lants de la Cucureila, y sentintse agreujats de aquella res-

pongueren per lo semblant ab crida, que si los tres dessu

nomenats volien exir que lo dimarts lauors primer vinent

los trobarien en la plaça de sancta Ann'i armats ab arnés

de guerra y ab lances ab ferro de punta de diamant o ab

virolles aparellats de córrer quiscu ab quiscu dells sis ca-

rreres, a la qual crida per los dits Joltru, Junyent y Alba-

nell fou respost que eran prests y apparellats exir a córrer

les sis carreres ab lo arnés de guerra y lances ab punta de

diamant la jornada que los dits Ferrando Gralla y Lu)S

Icard deyen: y jasie lo Spectable Portant veus de genera

gouernador en aquest Principat de v. al. sentint que entre

les dites parts corrien moltes irrabiçies y puncts de honra,

fes manament ab grans penes a lots los trompetas que no

fecen la dita derrcra crida, o resposta, no pogué emperò

prohibir que nos fes, ans de nit hora captada los dits Jol-

tru, Junyent y Albanell sens trompetes la feren cridar, y

per les rahons dites se ha causat entre les dites parts per

ésser tots jouens y molt bulliciosos tanta enemiga que los

parents de una part y altre se posaren en fer ampres de

tots iurs parents, amics y valedors aci dins la dita Ciutat

com fora aquella que pera la jornada assignada que era lo

dimarts ab Iurs armes fossen en la dita Ciutat, per que po-

gucssen valer cada hu, a lur parcialitat, y fou tant gran lo

mouiment que no solament aquesta Ciutat mas encara al-

guna part del dit principat se arrcmora y se posa en armes,

y venint a nostra noiicia fórem encontinent ab lo dit Spec-
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table Portant veus de Gouernador, y per ells ensemps ab

nosaltres fou forçat de prouehir que los portals de aquesta

Ciutat fossen tancats y los locs de la marina fossen guar-

dats ab gent armada y artilleria perquè alguns dels fores-

ters gran nombre dels quals eran ja en los iocs çircumue-

hins y propincas a la dita Ciutat no poguessen entrar en

aquella, y per lo semblant amprarem los caps dels officis y

sinquantaners de dita Ciutat, manantlos que assistissen

ensemps ab nosaltres ab lurs armes en la defensió del dit

Spectable Gouernador y dels altres officials de V. Ma.t so

y quant fos mester si per algú, o alguns fos recusat de obe-

irlos, lo que feren ab gran prompiitut no obstant que fos-

sen emprats ja per vna, o altre de les dites parts, stimani

més acudir al seruey de V. Ma.t que al interès de les dites

parts y fem certa V. Ma.t que vre. aquesta Ciutat en fort

puncl de seguirse en ella algun gran inconuenient y dan

irreparable en gran desseruey de v. al. y lo que pijor es,

que ja alguns dels emprats, segons après hauem sentit, de-

yen, ara serà hora de venjar nos dels que no podem hauer

jusiicia y dels quins tenen interessats que be serem per feria

lo que han fet en Palerm. Ha plagut a nre. Senyor Deu que

ab los molts treballs y diligències del dit Spectable Gouer-

nador y nra. la cosa per, a lauors se proroga a dos dies, y

après se es per mes temps sobreseguda, però no sabem si

del tot sta curada. Hauem ne volgut dar auis tant larc a

V. al. perquè es raho de semblants actes V. Ma.t sie infor-

mat, y encare per supplicar, a v. al. mjne posar entre les

dites parts complit remey, a fi que si algun dan, e incon-

uenient se seguie axi entre les dites parts com altres, no sie

en càrrec o culpa fira., y es cert que lo principal remey per

lo be y repòs de aquesta Ciutat y Principat es la sola pre-

sencia de V. al. segons ja per altres molles hauem scrit a

V. al. y perço quant mes humilment podem supplicam

V. Catho.ca Ma.t que pus a la diuina clemència ha plagut

portarlo sa y saluo en aquestos seus regnes de Spanya, li

sie plasent visitar y aconsolar ab la sua real presencia los

poblats y habitants en aquesta sua Ciutat y Principat, Fi-

delissimos vassalls de v. al. qui postposats los propris in-

6
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teressos ningun altre desig a present tenen sinó solament

veure la real cara de v. Ma.t en aquesta sua terra per lo

be y repòs delia de que redundarà gran seruey a V. Catho-

lica Ma.t la vida y real stat de la qual nre. senyor Deu vu-

la longament conseruar al felicíssimo regiment de sos

regnes. De Barcna. a XVII de Octubre any MDXVII>

«D. V. Catho.ca Ma.t

Humils subditsy vassalls qui les reals mans
de aquella besen. Los Consellers de Barc-

na.» '

Alfons Damians y Manté.

PLANY DE JESÚS

Quantes espines m'ha dat

lo meu conreu de la terra!

Hi sembrí flors de virtuts,

més ay! que poch s'hi arrelan;

sols s'hi arrelan los carts

de vicis y de misèries!

^•Qué t'he fet, oh poble meu,
que t'he fet que axis me dexas?

Per tu devallí del cel

rentant-te ab sanch de mes venes,

y en retorn tu m'has donat

fel y vinagre per beure!

Encara braços oberts

mon cor a tots vos espera,

per fondre la humanitat

en la meva amor immensa!

, Divendres-Sant de 1903,

Consol Valls y Riera

I Arxiu Municipal.—Ktttiure de Cortes cumutu-í «i hmm.i/v .icu
anyi 1503 • 1J38, tol.
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L* HOSTAL DE LA GRUA
(tradició del Vallés)

Camina que camina,

seguint a frà Vicens,

de la Pineda fosca

gran gernació parteix,

que farà prou si arriba

de dia a GranoHers.

Llunyans ne son encara

y 'I sol es tant ardent,

que fil d'aigua nos trova

ni gota enlloch d'oreig;

la terra fins abrusa

embullofant los peus,

torra la pols los parpres,

la gola se resireny

y tots demanan beure

cridant a frà Vicens:

—jAygua, doneunos aygua
que'ns arborem de set!...

Respon loshi'l bon frare:

—Y prou que'.i trovarém,

que Deu may abandona
al que confia en Ell.

No lluny un hostal veuen,

lo pou ran la paret;

es l'Hostal de la Grua:

prou crit té en lo Val'és,

altres podran havemhi
més grans, tan rich cap més.

Axis que'l pou ilambregan,

quin córrer, Deu del Celi...
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los coxos ab les crosses,

arossegons los velis,

los cechs a les palpenies,

cridant tothom ensemps:

mes, si corriola y trissa,

galleda'l pou no lé

y fra Vicens, al véureho,

fà un crit al hostaler:

— Per caritat, ^'voldrias

que un xich d'aygua pouémr^

—Y prou, que jo ho voldria,

respon iot d'una aquest,

mes he tret la galleda

perquè lo pou es sech.

— Potser si'ns la dexesses

encara n'hi trovém,

que Deu may abandona

al que confia en Ell...

Un lliga la galleda,

altre la corda pren,

avall, avall, l'arria:

l'angoxa va crexenl.

De cara al pou. lo frare

signa que signa creus,

la Trinitat invoca,

les aygues beneheix

y... munta la galle la

vessant gros mullader,

que regalima y sona

al fons, alegrament.

—Miraclel—tothom crida.

— Miraclel—fa també

lo dominich.— Miraclel

exclama l'hostaler,

les mans, joyós, fregantse

quan tanta d'aygua veu;

y plors y crits y empentes,

no'n vullgAu més, la gent.



— 85 —
per passar un devant d'allri

y serhi primer que ell.

Hi haguessen més galledes...

més ample'l pou sigues,

que no s'enaigarian

los infantons de Deu,

ni'ls vells, pels qui !a tanda,

tan llarga s'esdevé;

mes, altre cop:— Miracle!

miracle!—fà la gent.

jJa no'ls calen galledes!

tan abundós s'ha fet

lo pou y tant som munta
son rich caudal, que a tret

de mà's posa y encara

fins al brocal meteix:

y l'aygua ja no es aygua,

es vi gustós y fresc

h

que a l'hora dona força

y mata a tots la set,

per moll que'n beqan fentlos

profit y haventnhi més.

Lo frare, mans plegades,

girant los ulls al cel

exclama ab tota I anima:

—iMercés, m.-rcés, mercès!

—

Y mentres la gentada

se va a pleret ref.nt

cobrant dalit y força

ab aquell bé de Deu,

repican les cigales,

refilan los aujeils

y'l sol sos ardors minva
baxant dret a Ponent.

Fra Vicens, als qui'l voltan

ja'ls diu:—En nom de Deu
tornem la via a empendre
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y Ell pàguet, l'hostaler,

ta bona obra que has feta,

que merescut ho tens.

Mes... l'hostaler no pensa

com pensa frà Vicens:

del corch de l'avaricia

al pit sent lo rosech,

y més que un sant s'estima

un sou, fins un diner!

Temptat de la copdicia,

al frare un punt deté:

—Vos m'heu demanat aygua

y vi del pou m'h^u tret,

jo l'aygua vos donava

lo vi es just me'l pagueu...

y'ls ulls li llambregavan

com si'l diner veges,

lo que ara cobraria

y lo que vindrà després

posant ram a la porta,

lo pou fent de seller,

sens por d'axuts ni pedia

ni haver de llogar gent.

Mirantio ab vera llàstima,

respontli frà Vicens:

—Tem a Deu... y serénat,

serénat, l'hostaler,

que res d'aquí la terra

es teu ni dels demés.

Deu que gosarho 'ns dexa,

volque partintsho anem:

la Caritat y fora

es qui les parts deu fer,

per caritat preg.Wat,

recórdau, l'hostaler...

—Jo he fet caritat d'aygua

y vi del pou m'heu' tret;

si no voleu pagàrmel
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que heu íet engany diré.

— Para la mà, responii

llavores frà Vicens,

quan n'hi haja prou que ho digas,

que ho digas tu meteix.

—

Y va a la mà posantli

tants sous y tants diners

que més ja no n'hi caben...

y encara'ls va prenent.

Cega'l diné a l'avaro

com llambregó de serp,

los sous fan llumenetes

als ulls del hostaler:

mirant créxer la mota,

minvarse'i pou no veu.

—Mira que'ls sous acabo...

—Quants han begut penseu...

La mota puja, puja...

lo pou va decrexent;

gira la bossa'l frare:

lo pou ha quedat sech!

F. Ubach y Vinyeta

GESTES CATALANES

218 anys abans de J. C. es la dominació cartaginesa per

la romana.

414 anys després de J. C. acaba la subjeccióde la nostra

terra a Roma y comença la dels goihs.

713. Vençuts aquests darrers, venen a substituirlos los

alarbs.

737. Los catalans de la altra banda del Pirineu al de-

fensar les seues llars contra la embestida d'aquella gent afri-

cana començan la reconquesta de nostra terra.
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8oi. Comença lo protectorat que la dinastia carlovin-

gía dispensa als naturals d'aquest país, y en conseqüència

lo govern dels delegats d'aquells monarques franchs que

constituexen Barcelona en capital de la Septimania.

874. Jofre lo Pilós es instituït comte propietari de

Barcelona, començant per ell la definitiva reconquesta de

nostra pàtria, conseguint engrandir les fites de la seva so-

beranía per tota la part alta de Catalunya desde la conca

del Ter y Plana de Vich cap a Ponent fins a les valls del

Segre, y en direcció a Mitgdía arribant al Montserrat y te-

rres vehines.

1 1 12. Lo comtal barceloní s'engrandeix ab la Provença

pel casament de Ramon Berenguer III ab Na Dolsa com-
tcsa pubilla d'aquelles terres.

1 1 15. Lo meteix comte anomenat lo Gran havia lograt

reunir a son comtat de Barcelona los d'Ausona, Girona,

Manresa, Besalú y Cerdai-.ya, per aquesta part, y de la altra

banda del Pirineu lo Llanguedoch y la Provença. Ademés
les illes Balears se li havían fet feudataries.

ii5o. Pel Matrimoni de Ramon Berenguer IV ab Na
Petronella d'Aragó, lo comiat de Barcelona forma una con-

federació ab lo reyalme aragonès.

1170. Lo Bearn, la Gascunya y lo comtat de Bigorre

rendexen vassallatge al sobirà de la tal confederació. Al

cap de poch temps s'hi afegeix lo Rosselló.

1204. Pel matrimoni de Pere I lo Ca/ó/jc/j ab Na Maria

Montpeiler lo senyoriu d'aquesta ciutat s'uneix a la corona

del nostre comte-rey.

1229. Jaume 1 conquesta la Illa de Mallorca.

1235. Sotmesa la Illa menorquina, la d'ibiça es obli-

gada a prestar son vassallatge al Conqueridor.

1238. Es pel meteix monarca conquerida Valencià y

son regne.

1280. Tuniç queda baix lo protectorat del ic\ u Aiagó.

1284. Sicilià, Malta y Calabria son conquerides per

En Pere II anomenat lo Gran,

1295. Pels vols d'aquest any la illa de Córcega entra a

formar part de la confederació catalana'•aragonesa.
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1313. Son conquerits los ducats d'Atenes y Neopa-

tria.

1323. Lo regne de Sardenya forma part dels estats del

sobirà de Catalunya y Aragó.

1442. Alfons IV lo Sabi conquereix lo regne de Nà-

pols.

En 1469 Ferran lo Primogènit hereu del nostre rcy se

jasa ab la reyna de Castella Isabel anomenada la Catò-

lica. Deu anys després ab la mort del seu pare entra

aquell Príncep en possesió de la corona que devia heretar.

Durant aquest temps no fou més que'l seguici de la seva

dona. Ehcai que desde'l 1479 pcdía tenirse per més rey

que sa muller, ab tot, ella continuà portant les calces. Cert

que Catalunya continua vivint ab completa independència

ie Castella, tant que no's dicta cap lley ni cap disposició

comuna a abdós reyalmes, com observa un historiayre; y

que per lo tant Isabel era reyna de Castella y en Ferran ho

era d' Aragó, de manera que quan aquest restà viudo se'n

vingué a Catalunya deslligat de totes les seues relacions ab

Castella, però axó era poch pera anar desenrotllant sa im-

portància política interior y exterior y fins pera conservar

la obtinguda.

Les coses estan preparades pera que Castella prepon-

dere sobre Catalunya, com havia anat preponderant sobre

les demés nacionalitats espanyoles, de manera que dels

reyalmes d'Asturias, de León y de Navarra sols ne queda

lo recort que esfumat ab lo temps ha lograi que casi no'n

quedés idea en la pensa dels naturals de les respectives re-

gions hon havían tingut vida gloriosa.

C.

—.K qui has de donar dinar, no li planyes 1' esmorsar.

—Qui ensopega en lloch plà, en lloch aspre ^qué farà?

—Val més cols ab amor, que costelles ab dolor.
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CÀSTICH

Runós y esquarterat

tot plé de feretat

l'afrau domina
l'ossam d'un castell mort

que afronta la dissort

de gent vehina.

Van cloure! una nit

de vent esferehit

que encardins canta;

quan xiscla lo portell

de vora del castell

tothom s'espanta.

Uns diuen: que soldats

a munions y armats

son de ballestes;

uns altres: mals esprits

que escampan a les nits

les grans tempestes.

D'aqui'ns baxan los mals.

Dins les parets murals

d'exa ossamenta

s'hi cria'l cuch-veri

que l'infernal destí

arreu esventa.

Hon toca 'I seu alé

o aniba '1 seu podé

dissort segural

Malhaja lo castell!

Malhaja lo temps vell

que encara dura!
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Malhaja, donchs de fam

estremordits ploràm,

ploràm debades!

Ni'ns queda boy dalil

d'escalonar l'empit

per més lladrades!

La serp y l'escorsó,

la rata y'l fer dragó,

morella y eura

tot hora van dragant...

més naltres sols l'espant

ací hem de beure!

Axí tots esmarlits

veyém, veyém proscrits

passar anyades;

com naltres ploraren

los nets y'ls que vindran

y llurs fillades!

Castell, castell d'afronts

demunt dels nostres fronts

cau desseguida!

Val més de moit la pau

que no'l jou del esclau

dintre la vida!

Axàfans ab ton pes

si t'hem per cas ofès

ab nostres avis!

Axàfans tots d'un vol

que may ja a lluna o sol

farem agravis!

Axi de nií y jorn

esventan llur afront

pobles missérrims
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esvalotats y altius

dins son afrau calius

de fam ubérrims!

La fam allà 'Is va entrà

quan ells van aterrà

la creu divina;

carréu fonamental,

clau d'or del vell casal

ara en ruína.

Per ço avuy, esverats,

recorts d'iniquitats

a tots rosega;

per ço en vil confusió

hi mouen d'opresió

infernal brega.

La brega allà es fatal

per l'envilit mortal

que 'n vida hi plora;

l'afront no se'l treuràn:

per càsiich ploraran

hora per hora!

Jaume Bofarull, Pvre.

Tarragona y Octubre del 1903.

LO LLIR DE BETHLEM

A la mitja nit,

en plena hivernada,

propct de Bcthicm

un Lliri esclatava.

jAy hcrmosa Flor!

\Ay Flor delicadal
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N'es del Paradís

la Flor més galana,

ses fulles d'argeni

de perles son càlzer.

N'es del Paradís

y al mon se trasplanta,

per l'home embaumar
ab dolça fragància.

Mes l'home joh dissort!

no rha vist encara.

jQue fosca es la nit

que al mon embolcalla!...

La Flor celestial

desplega ses gaies,

y aubades d'amor

aucells no li cantan.

Floretes gentils

no té per companyes...

no brotan les flors

en plena hivernada.

Aquí sols rebrà,

de sa olor en paga,

gelades y neus

que han de mustigarla.

Com a son entorn

crexen argelagues,

d'espines un jorn

serà coronada.

iAy hermosa Flor!

jAy Flor delicada!

•Antònia Gili y Gueli.
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TRADICIONS SANTJOANENQUES
EN LO PLA DE URGELL

Poques festes hi han com la de Sant Joan Baptista, que,

al costat de les pràctiques y devocions reliigioses, s'hi tro-

ven tantes supersticions. Ompliria llarch espay catalogant

les que tinch apuntades de distints paissos; però avuy me
limitaré, no a ferho de les de Catalunya tota, que també

son moltes, sinó solzament a les que he pogut arreplegar

•del Pla de Urgell. No 'm crech donaries totes de un bon

rotlle, puix no tothom que 'n practica alguna ho fà pú-

blich.

Com lo primer indici de la festa de Sant Joan, son los

fochs de la vigília, parlem primer dels fochs que alguns

autors volen veure, sían la continuació dels Palilia ro-

mans, reminiscència de les fogueres de Baal que van nàxer

a l'Assia Central, ahon los fochs y les ofrenes de foch eran

lo més primorós que s'ofería als deus.

Per l'Urgell, quan se saltan los fochs, grans y petits

acostuman a dir:

Foch de Sant Pere,
foch de Sant Joan,
guardcunos de ronya
per tot aquest any.

y diuen la gent que es millor que demanarho per sempre,

demanarho cada any. Se diu també aquesta:

Sant Pere, bon home,
Sant Joan, bon sant,
guardeunos de ronya
a tots los cristians.

Les he sentides a Bellpuig, Linyola y altres pobles.

A Palau de Anglesola hi han cases, que en lo foch del

carrer hi tiran una cabessa d'alls y quan es cuyta la treuen

pera menjàrsela quan lo foch està acaivu i f! de que Sant

Joan los deslliure de la ronya.
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La cendra dels fochs, segons se diu a Linyola, també té

la virtut de no dexar sentir la fortor dels qui suhan molt de

peus, assecantlos bé, quan se necessita.

A les dotze de la nit, l'hora misteriosa dels conjurs y en-

cisos, les noyes tiran un ou en un got d'aygua, pera sa-

ber si s'han de casar aviat y quin ofici tindrà 'i marit.

Creuen perfectament distingirhi axades, o malls, o axes,

o garlopes, està clar, segons lo cor los dicta, lo jove y ofici

que desitjan, sense que hi falte '1 vel de monja pera les

que 's creuen y 's veuen poch sortoses.

També es a les dotze de la nit que 's cull una malva flo-

rida y 's penja a les golfes, ahon s'emmusteheix esperant

la també nit típica de Nadal, que torna a florir si se la vet-

lla fins a les dotze.

Abans de sortir lo sol, lo dia de Sant Joan, si 'Is que te-

nen berrugues se les rentan ab lo such de alguna herba,

desaparexen sense dexar poch ni molt de rastre.

Per les berrugues, pot ser qualsevol herba; pera curar

los ulls de poll , a la metexa hora, s'acostuma fer ab lo such

de les fulles de senixell y també 's fonen los ulls de poll

com per art d'encantament.

Hi ha la anomenada herba de Sant Joan, que cullida

abans de sortir lo sol, se posa en una ampolla de oli y des-

prés qu3 s'ha tingut quaranta dies a sol y a serena, ne re-

sulta un bàlsem o oli de cop, apropósit pera curar los talls

y matxucaments. A la isla de Sicilià se practica de la me-
texa manera.

També 's diuen de Sant Joan, les floretes grogues que

ab les ruelles, llicsons, barballes y arbianes, donan als

camps de blat los tons irisats de la primavera.

Abans d'exir lo sol, es pràctica molt seguida la de lli-

gar vencills als tronchs y rimes dels noguers pera que les

nous no 's corquen ni surian follades.

A les dotze del dia, les noyes acasarades tiran tres pape-

rets cargolats dintre de un got d' aigua pera saber si *s ca-

saran durant l'any: creuen que serà, si se 'n descargola

algun. No falta la qui 'Is cargola fluxament pera més ali-

mentar la ilusió dolça y enganyosa. També les noyes dels
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Abruzzos, segons en Cavalloti, ho praciican de pareguda

manera, sinó que ho fan tirant una palma benehida al foch

y miran si salta al cremarse, o 's crema sense soroll, que

es de mal auguri.

Si se sembran raves després de Sant Joan, però abans de

arribar a Sant Pere, se fan grossos y venen al hivern, però

si "s sembran més tart, solen nàxer de la metexa manera,

però son raquítichs y no cobran ufanor.

N'hi ha un altra de tradició santjoanenca, ben curiosa,

encara que no 's refereix a la festa de la Nativitat, sinó a

la de la Degollació del Sant.

Los nostres pagesos diuen que no's pot punxar lo vi

de un cup en lo dia de la setmana que s'escàu ser la festa

de la Degollació de Sant Joan Baptista, perquè aquell dia'l

vi, per respecte al Sant y en lecori de la sanch que va de-

rramar lo dia del martiri, es tèrbol y s'ho guarda per tot

l'any, mentres que punxat lo cup en qualsevol altre dia de

la setmana surt clar y begúl; està clar—afegexen—mentres

s'hajan dexat passar los dies acostumats y se siga en lluna

vella.

Valeri Serra y Boldí'
Bellpuig.

LES DUES CINTES

(a na Mercè Penya) '

Jo anava a partir xalesta

joyosa d'apadrinar

al sant de la vostra festa,

quan la tristesa funesta

lo meu pas va deturar.

I Agrahintli l'obsequi de la cinta de padrina d'una imatge de Sam
Pere d'Alcintara de Felanitx, a qual festa no vaig poder atsiatir en

rahó de la mort de mon pare, ocorreguda aquells dies.



— 97 —
Y baratant la llaçada

que lals festes honrar sol,

la mort del pare, callada,

me cenyí ab sa mà gelada

la negra faxa de dol.

Ja en lo plé de l'orfanesa,

per mi's va perdre en Toblit

la bella festa promesa,

y de mon cor feren presa

les tenebres de la nit.

Mes del dol que m'afligia

ton cor ne feu sentiment:

quan l'imatge's benehía

la mà la cinta tenia

de que avuy me fa present.

Es un dó de vera amiga,

y com a tal l'he acceptat:

mon cor a ferho m'obliga,

que es un vincle nou que lliga

la nostra vella amistat.

María Antònia Salva.

A UNA VENEÇOLANA

Senyora, a vostra patria's contemplava

desde sa nau viatgera'l gran Colón,

y ell que al fer de la mar sa humil esclava

tot los secrets sabia ja del món:

Creya somniar veyent les maravelles

d'aquells jardins de vostres valls gemades

ahon les flors tot brillant semblan estrelles
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y rams de flors volant les aucellades;

y ahon perquè l'amargor no hi trove estatge

fins es dolça la mar, y'l fret s'hi atura

y tan replè d'aromes ve l'oratge

que ubriaga regalant glops de ventura.

Y'l cor omplint de joya may sentida

callà extasiantse en una absorció rara

com si esbrinés recorls d'una altra vida

fins que a sos braus companys los digué al fi:

—«Jo ho veig ab visió clara:

lo Paradís de nostre primer pare

ja l'he trovat. Miréusel: era aqui.»

Jo no só navegant ni endevinayre

ni he cartejat tal mar ni sé be hon es,

ni sé si'ls savis contradiuen gayre

la dita que digué'l bon genovès.

Però sé que conech vostra bellesa

que es un tresor, Senyora;

que pel mesquí a qui'l migra la tristesa

sentí'l goig vol df esiarvos a la vora.

Y sé també que esboyra tota pena

vostra cara vestida d'alegria

y que'l brill de vostra ànima serena

es encara més pur que'ls ulls ahon nia.

Y jo que us veig entre la nit boyrosa

escampant al eniorn raigs de ventura,

forma ideal, sens argila y vaporosa,

tot extasiantme ab vostre dolç encís,

dich que Colón té rahó en lo que assegura.

La ttrra d'ahon n'ha e.\it tanta hermosura

no pot ser gayre lluny del Paradís.

J. I•'l•ANOlKS \ V ( lOV, IS.
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S'ENCANTAMENT DE SO'N LLUCH

Devora So'n Servera a-n es puig de ca-S Hereu, mes

amunt de sa coma de sa ruda, e-hi ha es penyal de So'n

Lluch; y conten que devall e-hi ha un encantament.

Posta de sol e-hi solen veure flamarades qui corren

d'assí y d'allà, y a voltes tresquen també per dins es camps

prims, qu'es allà veynat.

S'atiota qui m'ho contà, me digué que n'ha vistes d'a-

questes flamarades, cullint metles a Ca-S'Hereu.

Ydó heu de pensar y creure qu'un pich el sen Voreia,

un serverí de l'any tirurany, passava per baix d'es penyal

de So'n Lluch, afina una dobleia de sis lliures dins un

coco, y ;^as una bona grepada! y jdins sa butxaca!

Mira qui mira, ben arreu, si'n guiparía qualcun'altre;

però tot fou debades.

Lo endemà, hora baxa, ja'u crech que 'n torna passar,

com se retirava de sa feyna; y troba assegut baix d'es penyal

un homonet vey. que li diu:

—^Vols ésser rich per tota la vida?

— Ell que'u versem, diu En Voreti.

—Ydó vina demà vespre, diu aquell, amb dues llesques

de pa torrat amb oli verge, una dins cada ma. T'ageus

d'esquena baix de aqueix penyal quan es rellotge de l'igle-

sia toch sa primera batayada de les dotze: y no't retgirs

per coses que veges. Si no't reigires, ireuràs s'encanta-

ment.

El sen Voreta prometé de ferho tot tal com aquell li

havia dit.

Y ho feu tenir ver: lo endemà vespre, com es rellot-

ge de r iglesia tocà sa primera•baiayada de les dotze, es-

tigué agegut desquena, baix d'aquell penyal, amb una
llesca de pa torrat amb oli verge dins cada ma.

Cau sa batayada qui feya dotze, y surt una serpeiota

com una biga de tefona, y venguen ciulos y verducades y
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allà estès, y ben alerta a retgirarse gens, per por de sa por.

Sa serpetota s'hi acosta, li pren sa llesca de sa ma es-

querra; la s'engoleix, y diu:

— jSi que ho es torrada amb oli verge! jAquesta't val!

Li pren llavó sa llesca de sa ma dreta; la s'engoleix, y diu:

jTambé ho es torrada amb oli verge! jAquesta't val!

No res: torna demà vespre a sa matexa hora, y dumén tres

de llesques com ses d'anit, y te'n poses una dalt sa boca

d'es cor y una amb cada ma.

Tot amb'u aquell animalot descompareix.

—Sobre tot, diu el sen Voreta; n'he de veure la fi d'axó,

en que'l dimoni'n pas!

^•Que me'n direu?

Ell lo endemà vespre, com es rellotge de l'iglesia tocava

sa primera batayada de les dotze, En Voreta tornava estar

d'esquena baix d'aquell penyal, amb una llesca de pa lo-

irat ab oli verge dins cada ma, y una dalt sa boca d'es cor.

Cau sa derrera batayada de les dotze, y surt sa serpeto-

ta, però no ja com una biga de tefona, sinó com una torre

de molí de vent, d'aquelles més gruxades, y allà verduca-

des, y salts, y Uongos, y ciulos, però uns ciuios que trapa-

naven es cervell y com que haguessen de xapar aquell pe-

nyal; y En Voreta allà estès y que'u feya de tol, però de

tot. per no regiïrarse; y, com més feya, mes endins li en-

trava sa por. Ses dents li prengueren es trot y d'es tremolor

que duya, s'al(;ava de sa terra, y ses llesques li botiren.

S'hi acosta sa serpetota per pendrcli sa de sa ma esque-

rra, y el me veu amb aquell tremolor.

Aquí pega un bramul espantós y diu:

— jAh maleii! jAh malenat! jLa m'has feta! Si m'ha-

guesses donai temps de menjar ses tres llesques sense ret-

girarte, hauria esclatat amb dobles de vint, y toies serien

estades leues. Pcró l'eis retgirat. y m'has redoblat s'encan-

lemem!

jTu y los teus sereu pobres per toia la vida! Pegà un

altre brcmul feresilssim, y descomparegué.

Ell Vorcia se n'anà a ca-scua. niosiiy y escouat, y lirant
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llamps y pestes; y ell y los seus foren pobres toia la vida,

segons conten.

ç-Que me'n direu?

Ell s'encantament d'es penya I de So'n Lluch encare està

axí com el dexà En Voreta.

;Hala, ydó, qui s'arrisca a treure!!

Antoni M.' Alcover. Pvre.

Ciutat de Mallorca, Febrer de 1901.

DE MATINADA

.A,vuy m'he despertat que un gall cantava.

Jo no sé que diria

de sa cançó tan bella l'armonía,

que seguint sos acoris

a dins la cambra m'ha dut perfecte la visió del dia.

Al reflex de ses llums lo meu mon veya,

hon l'imperi de flors que't linch guanyat,

en plena primavera tot somreya

delintse per sentirse trepitjat

de sa reyna y senyora,

que quan l'aymant anyora

resplandeix més augusta magestat.

Entre les flors a llum de matinada.

jo t'he vist que ploravas

d'esperança somrihenl, y que miravas

ai lloch desd' hon l'anyoro.

d'hon també somrihenl ploro

benehint l'agre dolç de l'anyorança;

y en mos braços lenini-te sols de pensa,

lo sol he saludat al ferte un béb,

donant mercès a la distancia immensa
que te'm fa esiimar més.

Adrià. Gual



FELIBREJADES

Per la Santa-Estelo del 21 de Maig de 1903 a Avinyó

Gentiu rossinyolet, anit pren la volada,

enlayrat cel amont, guiat per l'estelada,

y que ton refilar sigui, per Avinyó,

l'adeusiau felibrench dels fills del Rosselló.

Per la bella Provença, hon lot sembla que canta,

refila tu també, la nostra «Copa Santa»,

y demés dels clavells que se'n van a florí,

festeja las «chatos» en cantant Magali.

Per molts anys Deu vos guart, poetes y cantayres;

lo vosue dolç parlar, espargiu-lo pels ayres;

vostre patri-amor, com poétich ralleu

bé prou que granarà, del Rose al Pirineu.

J. Delpont.

SALUTACIÓ
a la Mantenença de Langadoc, per l'assemblada d"' •- '-.

Setembre de 1 go^, a Mount-Pelié

Honradíssims senyors:

Es un fill de Perpinyà que'n vinguem los hi pa^-lar ca-

talà, los hi dú un alè del nevat Canigó.

Gràcies, iot primer, per m'haver rebut demés de vostès;

ho dech a la l'ur benevolença, y m'ho val, de segur, lo boa

recort que tenen dels mestres que varen ésser lo senyor

Jusli Peprat.x y mossèn Jacinto Veiilatuier (de santa me-
mòria).

"
' :

' ^ cosUKiis dci ponic, uu es
A II



— 103 —
català; y per la nostra historia, retirem d'aquella passada

època dels reys de Mallorca, del 12763! 1344. La Ciuiadela

de Perpinyà, es lo castell fet pel rey En Jaume I; l'iglesia

catedral de Sant Joan, la principià lo segon rey de Mallor-

ca, En Sanxe; y l'iglesia de Santa Maria de la Real, l'acabà

lo derrer rey, En Jaume II. Sense contar que tenim encare

l'iglesia vella de Sant Joan y'l seu campanar, que vegeren a

passar, quan venia a Perpinyà tota la Cort del gran rey

En Jaume I, lo conquistador.

Volen terra mes catalana, y per xó meieix més agerma-

ada amb la Provença y'l Llengadoch! Sobre tot desde'l

cant mistralench de la Copa Santa!

Honradíssims senyors, a tots vostès, per molts anysl

J. Delpont.

QUADRET

Entremitg de dos breçols

una vella està fent mitja:

li fan ombra uns gira-sols

plens de llum y de calitja.

Als setanta ja ha arribat

y encara avuy es fadrina,

per xó, refent lo passat,

la quitxalla la fascina.

La veileta canta y riu

adormint a dos noyets

que 's descotxan, en llur niu,

donant cops ab los peuels.

La veileta 'Is va cantant

les cançons adormidores

que ella ha apreses escoltant

a les mares breçadores.



— 104 -^

Y la tarda s'ensopeix

perquè '1 sol clou les parpelles...

La celistia resplendeix:

en lo cel tot son estrelles.

La velleta s'ha adormit

entremitg dels dos breçols,

y, coll-toris, veyent la nit,

s'han plegat los gira-sols.

Ignasi Iglesias.

LA ROSA

En un principi, la rQsa

era blanca com la neu,

més humil, menos vistosa

y d' una vida moll breu.

Lo clavell se fixà un dia

quan lo sol anava a exir,

que no lluny d'ell hi havia

quelcom que 'I feya glatir.

Mira y repara ab la blanca,

olorosa y bella flor,

y ab una mirada franca

li declarà '1 seu amor.

A la rosa va semblarli

que 'I partit era excelent,

y va acabar per donarli

paraula de casament,

Diu que quan, ab senzillesa,

la tlorctt donà'l sí.

en sos pètals de puresa

la vergonya hi va florí.
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Desde llavors que la rosa

ostenta varis colors,

y ha sigut la més xamosa

de totes les altres flors.

Ramon Roca y Sans.

AVANT!
Himne català ab música del mestre Pere Olivella)

Avant!

No'ns aturem un sol instant:

—

que l'aturar-se ès anà enrera.

Avant!—
que per'quét mol nostra bandera

s'ès feta sempre triomfant.

Avant! avant!

Hem de fer la nostra Pàtria

gran y lliure sempre més,

dant-li vida sanitosa

ab la sava del progrés.

Lluitem, fills de la terra,

per nostre dret sagrat:

per nostra llivertat!

Lo treball, que'ns ha ennoblit,

ha de dar-nos prou dalií,

prou coratge y valentia

No volguèm sé un poble oprès!

Lo cap alt y'l pit encès,

y ensorrem la tirania.

Avant! avant!

per Catalunya!

Avant! avant!

y sempre avant!

Claudi .Mas y Jornet.
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LES BODES DEL ROSSINYOL

RONDALLA

Una vegada era un rossinyol que vivia trist y sol y 's

va enamorar y 's volia casar. Però com era molt pobrissó,

devant de la seva amorela ni gosava a piular; no més quan
era fosch, ben fosquet, cantava sa fatlera entre la brosta

de la torrentera.

La garsa, que ho va entendre, va dir: «Jo ho arreglaré.

Podran dirme xerraire, ja ho sé».

D'un vol s'enfila a un pi; troba al esquirol quje prenia'l

sol.

—Deu te guart, Esquirol.

—Garsa, Deu te guart. <iQué 'l du per aquí?

— Hi ha un rossinyol que viu trist y sol y està enamo-
rat; però es molt pobret, y no més al ser fosch, ben fos-

quet, canta sa fatlera entre la brosta de la torrentera. Crech

que 's morirà.

— iCa!

—O fugirà lluny.

—^-Vols dV?

—Sí.

—jQuin greu me sabria! jCanta lant bé, dóna tanta

alegria!

—Donchs si tu 'm creus, ja veuràs com no 's mou. ^Fa-

ràs lo que't diga.''

—Prou.

— iMira: axí que ell cantarà, quan sia fosch parlemne

als vehins del bosch. Tu vas per baix dihent lo que passa;

jo vaig per all... ^Ho tens entès?

-Si.

—Corr

Cada hu pel seu cantó, y diu, fent lo ploricó:

—Vehins, vehins, los de fora y los de dins, tant los qui
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al ayre sou posais, com los qui esiéu entafurats: lo rossi-

nyol , que viu irisi y sol, se vol casar; però no gosa, donchs

eS molt pobret, y no més al ser fosch, ben fosquet, canta

sa fatlera dintre la brosta de la torrentera... Potser fugirà.

;Qui sab si "s morirà!

—jAy quin dolor!

—iQuina tristor!

—Si se'ns mor lo rossinyol, ^quí 'ns darà consol?

—Parlémne a la seva amor.

— Portémli tots un present.

-iSi!

-iSi!

— Demli goigs de tota mena.

—Que aviat, ben aviat surta de pena.

—

* *

Lo rossinyol, dins del torrent, està content, molt con-

sent. Va l'amoreta al seu costat, que ara meteix los han

casat. L' esquirol los du pinyons (jo no sé pas si 'Is sabran

bons): la garsa, cintes y crestalls, trels de no pochs amaga-

talls; lo papelló los ha donat néctar del bo; lo caragol, qui

du la casa a coll, també a anarhi s"afanyi trayent la banya;

encara que es de nit, hi va de bona gana la sargantana; la

formiga, duhent llevors, marxa sens triga; 1' abella porta

mel; l'aranya ha fet un cobricel a la parella enamorada, y
la rosada hi ha dexat caure'ls seus diamants; sota meieix,,

ha extés lo mussol un jaç de piomissol; lo regaró, sobre-

exint per l'herbey, fà una cançó y l'acompanya"! grill mu-
sich tent !{ich, ^ich,^ich; obr&n lo càlzer totes les flors y
omplen lo bosch vivíssimes olors; una cuqueta als nuvis

va fent llum, fins que la llumeneta li ve a apagar toi d'una

un raig de la lluna, qui, axí que ho ha sabut, també hi

acut. Callan les remors, s'apagan les clarors, lesflayresdel

bosch crexen. Lo rossinyol y l'amoreta se'n van al llit...

— ;Bona nit!

—

Quan les campanes locan a missa, d)nire del bosch hi
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ha una bella xerradissa. Tots los aucells cantan i'aubada a

la parella enamorada. Un raig daurat del meteix sol, dóna'l

bon dia al rossinyol.

Es que 'Is esclats de genülesa, d' amor y de bon zel po-

san alegres la terra y '1 cel.

Y ara 'I rossinyol, com no 's troba sol, canta que canta

ab joya vera entre la brosta de la torrentera.

Antoni Careta y Vidal.

LA FE Y LA VERITAT

Deu creà en la eternitat,

com símbol de ses creacions,

a dos arcàngels bessons:

que r un es anomenat

la Fé, r altre Veritat.

Bé queab distinta existència,

va confóndrels en essència

per sant misteri, 1 Creador,

y ensemps que la intel•ligència,

los hi mitg-partí un sol cor.

Axis, vivint cadascun,

devían viure en conjunt

per rcalisà '1 complement

de sa pròpia vida, sent

un en dos, y dos en un.

Una metexa mi«siò

va encomanalshi *l Senyo:

y es d'infinit voler seu:

«Que l'home, com la Creació,

retorne a lo s( de Deu;
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Per gosarshi en Eli, després

d'haverlo l'una alabat,

l' altre per amor comprés,

y, redimits, arribat

al terme de llur progrés».

La missió 's van compartí

aquells arcàngels de llum;

mes per poder subsistí

les dos meytals de per sí,

s' han d' unificà en resum.

La Fé es I' Amor essencial,

la Veritat, la Rahó.

Cad'una, a lo fi eternal,

pot, home o Creació, acostà'l,

mes que 'I complimenten, no.

Que '1 compliment sols pot sé:

quan hajan a Deu gloriat,

a soles y d' un plegat:

la Veritat, per la Fé,

la Fé, per la Veritat.

P. Palau Gonzàlez de Quijano.

A BLANCA

SONET

No ho ets y me 'n alegro: es tontería

voler sols en lo blanch trovà hermosura,

sent to blanch negació de la pintura

y carència de toia poesia.

Tornarse blanch, sols prova cobardía.

blanch lo cabell, sols la vellesa augura,

com es la blanca neu sols sepultura

de fullatge, de flors y d'armonia.
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Però en cambi la Verge fou morena,

es morena la hurí que esclava plora,

es moreno lo blat que los camps dora.

moreno '1 vi que los cellers omplena,

y per serho ta faç, sempre serena,

amor sols tinch per tu y mon cor l'adora.

JosEPH Agulló.

L'ESPINÓS

Los demaiins eran sorollosos en aquell Banch ahon jo

treballava.

Linterminable parlar de la gent; lo metàlich só del nú-

mero que's llençava a cambi del taló que s'anava a cobrar;

l'etern remenament de plata; lo frisós anar y venir; los

timbres que aquí y allí avisavan; lo irech! trech! de les

màquines foradadores de chl-ques y lletres; aquest que s'a-

xeca, aquell que's quexa, l'alirequc riu... y en tot axó una

barreja de francès, català, alemany, inglés, que en aqut

casa hi havia gent de tots los paissos.

A quarts d'una anavan tornant los cobradors, carret,

ab los sachs ben replens; eran una munió d'hómens ro-

busts, valents. Una grapada de qualsevulla d'ells ben bé

hauria desfet a tres o quatre dels qui trabal•lavam abocats

a les taules, ja que, dit sia ab perdó dels meus companys
inoblidables, la major part eram ben esquifits. N'hi havia

un de cobrador que aquell si que desdeya de la colla: \'V

pinós.

Y no perquè fos menut, que es cas!, era alt, gros... però

se li veya un no sé qué com si no gastés salut: arribava "^i^-

íocat, esgroguehit. Un de la meva taula, un tal Marista

que tenia la carrera de metge y que no havcnlse obert i.

mi, ab los seus trenta y tants anys guanyava vintivuyt d,

ros, scmprc'm dcya:—Aquest Espinós me sembla que d

patir del cor.

—
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Y cada dia, quan a quarts d'una ell arribava cançat,

suhant, a poch a poch, esgroguehit, en Maristany axecava

los ulls de la feyna, l'anava seguint y després tornava ab la

cançó de sempre:—Aquest home pateix del cor. Un dia farà

un crecií!

—

No semblava sinó que '1 ex-éstudiant de medecina,

embrutit per la monotonia d'un treball a sou, gosés fixant-

se en aquell home que cada dia passava pel davant seu,

desperiantli estudis oblidats, observacions que havia fet en

altres temps...

Un mitgdía, me'n recordo com si tos avuy, l'Espinós va

entrar ab lo sach al coll, més afinat que may, y's posava la

mà esquerra sobre"! cor com si hi tingués palpitació. A du-

res penes passant per entre'l nombrós públich, se li veya

la cara groga, la boca que se li obria com demanant ayre...

Semblava un nàufrech d'un mar de gent, dhumaniíat.

En Maristany, com si veyés passar un fantasma, va to-

carme'l colze y'm deya:

— Míraiel... míraiel.

—

Quin esglay vam tenir un ratet més tart! S'escampà per

la casa la esgarrifosa nova de que l'Espinós estava agonit-

zant. Al meteix temps un moco sortí disparat a buscar un

sacerdot.

Fou ben trista la impresió que va sentir tothom. Los

sorolls esdevingueren més suaus y tots trebailavam poch a

poch, com si una cosa extranya se'ns fes seus. La alenada

de la mort se filtrà arreu... Arribà'l sacerdot qui entrà si-

. lenciós, ab los ulls baxos, obrintse pas amorosament. Sem-
blava que'l malalt Tesperés pera morir.

Lo metge va fer tart.

Ab tot axó vingué la hora de plegar, y queies y depen-
dents, moços y j^rooms, ningú se'n va anar a dinar sense

pujar a veure al mori, qui estava sobre una taula, ab lo

cap sobre un coxl. Dos ciris cremavan: un a cada costal.

Pera que tothom pogués entrar a dedicar un recort al

pobre Espinós en aquella improvisada cambra mortuòria,

s'enreiiraren uns tamburets y's va treure un gros armari

plé de dossiers de la secció de correspondència.
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A la tarda en aquella casa s"hi notava un ensopiment

general. A dalt hi havia la pobra viuda y'ls dos filleis. Ja'ls

enviaren a buscar desseguida, però com que vivían a

Sans... no arribaren finsa quarts de dugués y... ja era mort.

Tols havíam plegat. Y trobaren aquell camp del negoci,

que a les hores de feyna hi formiguejava tanta gent, poch

menys que desert. Y en un reco de la casa van veure lo

mort, l'espós. lo pare, que havia sortit aquell dematí con-

tent, axeiit, besantlos a tots.

Oh.! quin dolor devia sentir la viuda! No haverlo pogut

tenir als braços, no haver rebut cap encàrrech pels fills...

Véuressel mort, en una casa forastera, una casa de comerç,

hon ella no posaria segurament may més los peus!

Fosquejava ja quan los vam veure baxar. Tothom va

parar la feyna y de tots los ulls exían mirades compassives.

La viuda caminava plorant, sense mirar en lioch; al seu

costat hi anava la noya, una noy.i que tenia un ayre de

doneta.,. Al darrera d'elles seguia lo xicotet mirant a tot

arreu, ab una cara viva, inconscient. Tenia sis o set anys

y's semblava foiça a son pare. Quan va passar pel davant

de la caxa s'encantà mirant una montanya de duros, que

al baxar ells, dexà de comptar lo vell Obiols per respecte

als pobres infeliços.

La viuda's girà abans de sortir y, neguitosa, com si tin-

gués p^T de que la Mort los esperés al carrer, embolicà'l

coll del xabalet ab un mocador negre, li ficà la boyna fins

a les orelles, li buscà la mà y l'estirà.

Ell, lot seguint, per axó, vinga lombarse a mirar aque-

lla montanya de duros...

R. SuRiNACH Sentíes.

->Si vols tenir eneinicht, dexa diners ais amichs.

—A bon mercat ixen diners, y a bon llORuer feyners.

— Lo ininyí) <|uan os pogat, sempre té lo hra»; trencat.

—Sogra y nora, la una riu y l'altra plora.



>!3 —

SONET
De consonant forçat

La meua dona, sempre endomassada,
no vol confessar may que sia vella.

Tapa ab farina son color de pella

y té tota sa cara coiiflada.

De fadrina, per mi va ésser mirada
com una terra que promet, novella;

jo esperava que fos ben bufarella

y va ésser de casada buyda y fada.

(Ay! Com més va, més vela y més s'espenya.
De bades de consells la lench florida.

Quan los hi don, s'enfada, plora y renya.

Lo millor que puch fer, si bona vida
ab ella vull passà, es tornaria fenya
coure,- bescoure y tallaria de mida.

Un Vell.

L'ORENETA
A Mlle. Héléne Furster

En miig d'un cant de tristesa

una nota vaig sentir

que al veure les orenetes

sempre'm plau de repetir.

Escoltaula, que sortia

d'un cor plé de sentiment
que cantava en terra estranya
lo plant de l'anyorament.
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Al llindar de ma finestra

cad'any, al venir l'isiiu,

una gentil oreneta

venia a ferhi'l seu niu.

Ab son bech picava als vidres

volent dir: «ja soch aquí»,

y jo rebia ab gran joya

a l'aucellet per vehí.

Resta aquí, tranquil, li deya,

que quan no hi ets, molt t'anyor,

oreneta benvolguda

vens a alegrar lo meu cor.

Una nit, a la finestra

la vaig poder agafar,

y de cinteta vermella

un floch li vaig colocar.

Y ella contenta quedava

ab lo meu polit llacet.

ab ell anava y venia,

y entrava dins son niuet.

Deu anys tornà ab la cinteta

a visitar mon casal,

a refer son niu de runes,

sens por que jo li fes mal.

Un jorn jtrista recordança!

ma finestra vaig dexar,

fugint de fercsta guerra

lluny, molt lluny, me'n vaig anar.

Bon país me donà hostatge,

y consolà ma tristor,

y si bé molts cors m'hi volen

de ma pàtria molt m'anyor.

Ma pàtria! lluny d'ella ploro,

sens poderme aconhoriar...

y la constant aucelleta

iqui sap s'hi degué tornar!

Kn mitg de Ics anyorances

ahon m'ha portat la sort.
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per ma volguda oreneta

guardo sempre un do'ç recort.

Aquesta nota agradosa

es la que vaifí reculiir,

y al veure les orenetes

sempre'm plau de repetir.

JosEFA Amer y Penya

FI DE SEGLE

En la fosca de la cambra, liiil-lavan les flames enrogi-

des de dos tions que crc-m^van en l'escalfa-panxes. La

porta de ia alcoba lleumeni enllumenada dexava veure la

blanquinosa silueta d'un Iht molt gran, ?hon s'hi per-

dia la escanyolida figura d'aquell jove, encara noy, que

recolzat en tres coxins, se projectava en la esculpturada

espona. Semblava que dormis. De tant en tant una tos

seca y fonda, li feya moure penosament lo cap y pantejar

d'angunia.

—Mare, quina hora es?

—Les 12 fill meu, any nou, y segle nou, ^'sents? vida

nova y qui sab si salut nova per tu...

Al cap d'una estona de silenci, en que més assossegat

de la tos, parexía reposar del desfici que'l desvetllava...

tornà.

—Mare, que encara no ha tornat mon pare avuy?

—No ho sé fillet... pot sc-r si, com que aquí no'l puch
sentir jf potser era cançai y se n'es anat a sa cambra...

Di^ué la mare ab veu ofegada y angoxosa; prou ho sa-

bia que a n'aquella hora estava oberta encara la rica sala

de joch del Casino... de la qual ne sortia l'últim son marit

ab les butxaques buydes y'l cap plé de tentacions y rencu-

nies... prou; però no gosava a dirli... pobre fillet...

—Mare... no... no ha tornat encara... Any nou vida

nova... y jo no... ni ell tampoch. Mare oy que nó... vi-
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da nova... nova... per mi si, si que la vull mare, si... qïie

vinga la llum nova, tinch un fret...

Y's quedà aclaparat de l'esiorç que li costava aquestes

paraules, ab un estossech més sovintejat y ranquejós. La

pobra mare suhava d'angunia, quan sç li calmà la tos vegé

que dues llàgrimes s'escorrian cara avall, per les esgroguehi-

des galtes de son fill; a les hores agafantli suaument la mà.

— Fill, fillelque tens.''

—Mamà, que la dexaràn enirar a ma cosineta al quario

demà... fà dos mesos... ja fa dos mesos...

—Si fillet, si, jo meiexa la faré entrar, dorm tranquil

ara, veus... (sent soroll a la poria de baix) ja deu pujar ton

pare... si't trova tranquil, dormit tindrà una alegria...

cuyta...

—Si ja dormo... si... vida... nova, nova... y anà mor-

molant una estona aquestes paraules, fins que un débi

ronch que continuadament sortia de son pit feu compen-

dre a la pobra mare, que podia exir del lloch del malalt,

per rebre son esbojarrat mant y donarli alguna golosina

per sostenir aquella naturalesa, degenerada, llamenca.

Entre tant los tions mig con.sumiïs seguiren flamejant

ab menys claror y algun que alire gall anunciava als des-

vetilats la proximitat de la primera albada del segle XX.

Àngel Aguiló.

30 de Desembre de looo

L'ADEU ALS ORONELS

Envers boscuries llunyanes

de terres trans-occcanes

empreneu vostre camí;

en vostre March romiatge,

com a company de vMige,

^no m'hi voldriau a mi?

A sola d'un meleix sostre

hem penjat lo niuct nostre.
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jo he sikut voslre company

y ara que vé i'hivernada

empreneu vostra volada

envers un país extrany.

jTant poch estimeu lo niu

y lo proper bosch ombriu

plé d'armonií y de flayre!

jDetingàu lo vostre vol

y no'm vullgàu dexar sol

car no us puch seguir enlayre!

jNo us faç3 por l'hivernada!

ab amorosa besada

lo sol nos es:ai farà

y de nit arraulidetes

en vostre niu de piometes

ma cambra us abrigarà.

Siau mos amichs fidels,

veniu, veniu oronels

estalvièus lo viatge,

no me'l dexéu tan solíu

lo nostre bellíssim niu

hon hem fet feliç estatge.

Ja vindrà la primavera

ab sa florida encisera

per alegrar nostres cors,

ja veureu com se vesiexen

les branques, com se guarnexen
ab les més briiiantes flors.

Durant aquesta hivernada

no us m.ancarà !a becada;

en ma llar s'hi està p à bé;

si fret y neu arraulexen

bé prou que la derretexcn

los raigs del sol clà y seré.

No fugiu pis, orenelles,

ja vindran albades belles.
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aleshors podrem fruí;

plé l'espay de dolçi flayre

nos rabejarem per I "avre,

bany de rosa y gessamí.

May, ay! que mos prechs no poden

detindré als aucells que volan

per l'espay, com impulsats

d'un anhel que'ls precipita

y a llunyarse los incita

dels qui'n quedem emprendats.

Ab-Deu-siàu, orenelles,

y flayra, llum y roselles,

joventut y dolç amor;

dintre ma llar isolada

esperaré la tornada ^
de les amigues del cor.

Tornaran les aureneies

y del camp les violetes

nostre espay embaumaràn;

jmés d'amor les alhorades

de joya a pler sadoPaiies...

may més, may més tornaran!

Aureneies, en mon sostre

penjareu lo n'uet vostre

per ferhi somnis d'nmor,

|les il•lusions que tenia

y'm feren feliç un dia

no tornaran al meu corl

Si al retornar de viatge

de lo teu llarih roniiatge

no'm trovasse-, ormiel,

les que també ho fa volada

y allà... molt lluny me'n só anada

allà molt lluny... cap al cel!

Jalme Barrera S. I-

Setembre de 1903.
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L'ANY SPORTIU

Gran es l'avenç que en totes les diferenies manifesta-

cions de la vida física s'observa diàriament a Barcelona,

de hon irradia cap a tot Catalunya.

L' interès per la cultura del cos, signe d'avenç y civili-

sació, es molt més notable, si s'atén ai camí iniciat fa poch

temps, que es lo de la popularisació dels exercicis físichs.

Aquest efecte pot ben bé observarse ab lo futbol a la vista

de tothom, qui la practica aumenta cada dia, principal-

ment entre les classes populars, que tenen los seus Clubs

y trovan en lo sport lo verdader socialisme, ja que no s'atén

per res a les circunstancies de naxement o de posició, sinó

a la lluyta pura entre un home y altre home sols pel seu

valer com a tal, no donant altra superioritat més que la

"força y l'enginy de jugador.

Conseqüència de la propaganda que en periódichs de

tota mena un dia y altre dia va escampantse pel nostre

país, completada pels viatges que ja siga per estiuejar o

senzillament per propaganda fan la gent de sport de Bar-

celona, en la fundació de nous centres en diferentes po-

blacions de Catalunya, o la implantació d'ampliacions en

los ja existents, que'ls donan nova vida, iniciantlos en lo

camí de la cultura del cos, imprescindible com es y serà

sempre per sobre de tot, la vida material com a base de tot

altre.

Vista la importància que tenen tols los sports en la vida

d'un poble y ateses lesventatges del esprit d'associació que
s'hi va formant, y del hàbit de disciplina que 'n surt de les

societats sportives, se'ns ocorreix molts cops que aquestes

bones condicions restan després sense aprofitar, quan totes

elles podrían tenir una hermosa aplicació pràctica com a

centres de propaganda de les nostres sanitoses idees, for-

mant de la joventut sporiiva un exèrcit de defensors ferms
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de Catalunya; pera apoyarla en tots los ordres lo dia de

demà.

Prengan tots per model la inimitable Suissa y'l seu

gran patriota Guillem Teli!

*

La part de festes exteriors ha sigut ben bé tan feconda

aquest com los anteriors. Lo sport hípich ha donat una su-

perba mostra de lo que pot ferse a Barcelona prenent les

coses ab una mica de temps, ab la organisació per I' Insti-

tut Agrícol Català de Sant Isidro del segon Concurs Hí-

pich fet pel mes de Juny passat, que durant una quinzena

cridà tot Barcelona al Parch pera admirar la agilitat y
trassa dels caballistes extrangers, al costat dels qui feyan

un brillant paper los nostres en los obstacles de tota mena,

fentse aplaudir pels avenços fets en aquesta mena d'exer-

cicis.

La esgrima va tenint més partidaris cada dia, havent si-

gut l'any passat de gran interès per la vinguda del fogós

mestre italià Pini y l'elegant francès Merignac, sovintejant

les festes esgrimístiques de diferentes menes.

Lo ciclisme y l'automovilisme van fent lo seu camí;

sobre tot, 1' últim va adquirint més importància cada dia.

essent ja respectable pel seu número y qualitat lo conjun:

d'automovilistes catalans.

Lo lami-íennis ha adquirit un bell desenrotllo lo present

any, havenihi ja quatre Clubs y celebranise per primer cop

un concurs internacional y '1 Campeonat de Barcelona.

No celebrantse festes oficials del Ajuntament, han de-

xat també de ferre festes sportives. De les del mes de Juny,

si descontàm unes carreres de bicicletes, no hi hagué gay-

rebé res més interessant. Aquestes y les dels Campeonats,

fetes per la .Mercè, al Parch, han sigut les úniques del any

a Barcelona, havent sovintejat molt les excursions a dife-

rents indrets de Catalunya.

Lo Club de Regates ha reprès lo passat any gran anima-

ció fent preveure un bonich estol de remers que ben pre-

parats poden donar molta honra al Club l'any vinent.
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Lo fuibol interessa més que may haventse presencial

partits d'un interès extraordinari als que hi acudí sempre'I

públich demostrant lo carinyo ab que tothom mira aquest

sport relativament nou pera nosaltres. S'han fet diferents

concursos, alguns de quins partits los han presenciat 7 y
8.000 espectadors.

Comença a practicarse entre alguns entussiastas lo joch

i«glés del cricket y per acabar se miran cada dia ab major

interès, fentsen sovint, les carreres a peu, no descuydantse

per axó la gimnàstica.

Finalment s'anuncia la formació d'un gran centre

sportiu, que ha de tenir induptable influencia en lo sport

català.

Per tot lo dit podem ben bé assegurar que'l moviment
sporviu a Barcelona va ben bé de puja cada dia.

J. Elías Juncosa (Corredissas).

A LA MEVA FILLA

(portant un ramell a la seva fossa)

Ab vares de Gessé, clavells y róses,

un ramell he format en lo jardí;

boniques son les flors y son flayroses,

empro es segú que foren més hermoses

conreuades per tu que no per mi.

Mes, com les he cullidesy aplegades,

a la creu de ta fossa les vull dú,

que si bé es cert que no les has cuidades,

sempre jo y tan sols jo les he regades,

y no ho he fet jamay sens pensà ab tu.

CO.NRAT Rot BE.

Santa Eugènia del Congost, Agost de 1903.
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LA PLANA

La plana es ampla, extensa;

sola un cel de cobalt, la terra llença

al espay infinit tot son perfum;

ni una boyra subtil, ni un núvol sura,

y a dolls, a dolls, devalla de I' altura

una pluja de llum.

Per entre 'Is camps de blat y de civada

l'alba de fulla verda y argentada

s'adorm mitg alurdida de claror;

un ventol caldejat ve de la platja,

y a la empenta amorosa de sa ratxa

l'estiu arriba ab ses espigues d' or.

Les abelles frisant rondinadores

pels florits tarongers, a totes hores

lo pólen xuclan del botó badat,

y cau de la brancada que s' esquexa,

com cau del llavi la planyenta quexa,

lo fruyi daurat.

Dels estanyols, en les frescals riberes,

s' hi gronxan los canyissos y verderes

del repiorós lleveig als suaus petons

y la plana s' adorm, en sa llargada,

sota un llençol de blat y de civada,

de flors y papelions.

J. NOVELLAS DE .MOLINS.

TRES FLORS

Dcmunt lo banch, hon serra

un pobre Fuster,

la scva->iendra Esposa

compon un ramell
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de dos brancons de lliri

y un brot d'ametler.

De los lliris fresquivols

un es blanch just neu,

flayrós com l'innocència,

pur com l'àngel bell;

y l'altre té les fulles

de color ardent

com les flames que s'alçan

de dins lo foguer.

Vestit ab ses flors blanques

lo brot d'ametler,

sembla la Primavera

que, dins lo Janer,

ja'l mes de Maig anyora

y de flors se vest...

En fresch a dins un canti

rumbeja'l ramell.

En mitg d'aquells dos lliris

àtfoch y de neu,

jque hi diuen les floretes

del brot d'ametler!...

Les tresyZors son cullides

a dins tres Vergers;

les tres son per la Verge

que es Mare de Deu.

Lo lliri blanch l'Arcàngel

del cel lo hi dugué.

Lo de color encesa

com lo foch ardent

brosta dins lo cor tendre

del Nen fillet seu;

y la vara florida

es lo rich prese.i;

que'l jorn dels Esposoris

Joseph li va fer.

Joan Agcilo, Pvpe.
Manacor de Mallorca.
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LA BALONA
CANÇÓ POPULAR INÈDITA

Lo nostre amich Mossèn Ramon Camps, Rector de la

parròquia de La Corriu, excelent escriptor, com ho té de-

mostrat en son Assaig histórich-biogràfich de Sant Ramon
V^onat, investigador diligent y entussiasia folk-lorista, nos

ha remés, pera ésser publicada en aquest Calendari, la se-

güent cançó, copiada d'una antiga llibreta que hi ha en I'

Arxiu d' aquella església del bisbat de Solsona, encomenada
a son zel pastoral. Nos diu en carta que tenim a la vista

tan ilustrat prevere: No parla feixa ni firma, però per al-

tres notes que hi ha en la metexa llibreta, se deduheix clara-

ment es lletra de Mossèn Andreu Bertran, Rector que era

de La Corriu per los anys de i58o a i5go y tants. Y nos-

altres, després de llegida, podem precisar més la fetxa de

!a composició, per lo que se expressa en la última de ses

estrofes:

«Excellent senyor

y Duch de Maqueda»...

tota vegada que en lo calàlech de Virreys de Catalunya que

tenim a la vista, lo govern del tal Duch de Maqueda s'es-

devingué desde l'any 1 593 en que rellevà al Mestre de Mon-

tesa, Marqués de Navarrez, fins al 1697 en que fou substi-

tuhit per lo Duch de Feria.

Dexant apart lo mèrit literari de la composició, direm

que '1 romanç sobre La Valona es com lo de La Síarque-

sota, una pàgina inèdita de indumentària artística e histò-

rica de la qual no n' havem de fer un estudi, per la rahó

principalíssima de que nos falta suficiència per ferho, cre-

yeni que podem recordar a nostres llegidors lo molt com-
petent que'n feu locolaborador d'aquesta publicació anyal,

lo malaguanyat e inoblidable en Joseph Puiggarl d'aquell

altre ja mental document histórichliterari que en ses cons-
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tants investigacions descobrí lo sempre més anyorat mes-

tie en Marian Aguiló sobre La Marquescta, del que 'n con-

siderem una variant lo de La Valona, que ara publicàm.

Devem dir que aquest document es un altre quadro de les

costums imperants en nostra terra fa més de tres cents

anys, y del qual ne podem deduhir dues coses: primera,

que lo mal exemple del estrangerisme venia aleshores, lo

meteix que ara, de dalt a baix; y segona, que a igual d'avuy

dia, en aquells temps hi havia una reprovable afició entre

la gent a treure més al sol de lo que hi ha a I' ombra, po-

dentsen deduhir d'axó la explicació de la manca de vir-

tuts y sobres de vicis consegüents, per lo que queda justi-

ficat lo que Jeya Alfons V d' Aragó, en un document, se-

gons testimoni del nostre respectable amich en Francisco

de Bofarull, en tots temps han tingut bech les oques.

Aquí va la cançó tal com la ha copiada Mossèn Ranón
Camps, sens variar la ortografia:

La gent ygnocenta

miràu com s'entona

que qui no te lenda

se posa balona.

En lo nom de Deu
jo començaré

axí com veureu

que no callaré,

de boliana diré

ab rahó molt bona,

que es mala usansa

la de la balona.

Aniré parlant

de tots estaments

y assenyalant

tots los ygnocens

a tots quatre vens

senyala com trona

de tant mala usansa

com es la balona.

Si los cavalés

van tant amonals

y los mercadés

si tenen ducals

més los desditxats

y gent picardona

ab molt gran famfarria

se posen balona.

Qui ha ynventai

la tal vestidura

algun adulat

per sa oradura

prou té mala ventura

sent molta persona

qui no te un real

se posa balona.

Barret y Cabés

Casaca y gipó

es joch de exadrés

rei, roch y peó,
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porten lo cordó

com tronxo de dona,

ningun home savi

se posa balona.

La capa ab capulla

es cosa de risa,

diré que es gran pulla

portar tal divisa,

quisà la camisa

no es gayre bona,

estich enfadat

de vostra balona.

Mitja de col-lor

calsa balonesta

diu que es millor

que no la garguesta,

lo joch de la gresta

may fou cosa bona,

axí meteix es

la usansa balona.

No se han de olvidar

ja les liga cames

posen y tafaià

unes setze canes

coses tan profanes

y gent tan potrona

no's poden suffrir

ells ni la balona.

Tanta ynventió

cosa diabòlica

pel jove y minyó
sabata apostòlica

diuen ab reihòrica

la gent famfarrona

que es bona usansa

la de la balona.

Aniré parlant

dels casats y casades,

no perjudicant

persones honrades,

de virtuts esmaltades

aporten corona,

no fan los lampants

que aporten balona.

Y dich del casat

tol lo ques pot dir

te lo vent al cap

com si fos fadrí;

no te pà ni vi

per dur a la dona,

y lo desditxat

vol portar balona.

Ab veu de trompeta

publiquen les dones

al cap la bragueta

porten y corones

si les famfarrones,

no la honesta dona

que te gran pesar

de vostra balona.

Miràu la casada

carregada de fills,

vol ser acompanyada

al so de ministrils;

té al cap los grills,

mirau si s'entona,

al cap la bragueta

feta a la balona.

La del menestral

vol de seda roba

diu que es tot ygual

la rica y la pobra,

lo m.rit la troba

fent sorra de mona
perquè no consent

que aporte balona.
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veureu les honestes

no aporteu al cap

braguetes ni crestes,

no plomal ni ploma

per dona honesta,

ni res de balona.

Mirau les donzelles

fins a les minyones

amaguen les orelles

ab ses grans balones

semblen a les mones
no fan cosa bona,

gorgueres tanyides

porten per balona.

Les fadrines pintades

com lo papagall

totes birolades

niiraules al ball

ab pinta y mirall

la mare les antona.

ves la mía filla

balla a la balona.

Diu posat la íaldilla

mes entrelessada

ay la mía filla

y com vas entonada

tens me enamorada
tant es ta canyona

per cert que t'està

molt be la balona.

La filla ignocenta

y la mare més
de planta dolenta

tu non plantes res

y es per demés
que bon fruit no dona
nis pot dir honesta
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la que du balona.

La mossa de canter

ab sos gandailets

cosa es que espanta

de mil colorets

tronxos y vetets

la molt rapasona

la clau de la cuyna

porta per balona.

Fadrines qué feu

en qué ha de parar

que lo temps passeu

sense treballar,

jugar y dragar

com a gent glotona,

calsar y vestir

tot a la balona.

Fadrins manestrals

y tots los demés .

gordau los reals

si voleu mullers

lo qui te dinés

no li falta dona

prenéu!mon consell

dexau la balona.

Don vos lo consell

no vull quel pagueu

en jove y en vell

miràu lo que feu

que quan ho vol Deu
sense núvols trona

y Deu no es servit

de tanta balona.

Noy ha ja fadrí

que tinga un real

ni un putoquairí

tenen de cabal

y lo major mal
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es mantenir dona

y la tal ganancia

posà a la balena.

A Vich la balona

es y en Barcelona

Perpinyà y Gerona

Leyda y Tarragona

Cervera y Solsona

tothom si entona

nis parla de res

sinó de balona.

Baiona abalonada,

balona de balons,

balona afortunada,

balona de brivons,

vells, joves y minyons

tothom la te per bona;

qui te enteniment

no's posa balona.

Persones honrades

molt secretament

per anar entonades

passen detriment

per dir de la gent

cada qual s'entona

fa mes que no pot

per portar balona.

Lo mon es perdut

si sobre ma fe

y tot corromput,

y es lo perquè

no es home de be

nis te per persona

lo qui no aportc

vestit de balona.

L'home honest perdut

mira quants anys córrer,

vuy tenen salut

y demà se moren,

vergonya se donen
los fills de la dona
de veure la ge.it

ab tanta balona.

Pobres confessors

que s'estàn matant

y los predicadors

tot temps predicant

y sempre cridant

estan en la trona

y van reprenent

la mala balona.

Ohiu los sermons

non feu ningun cas

ab leniacions

serviu Satanàs

a infern bogaràs

la barca catona

y trobaràs sastres

quet faran balona.

Lo sobre fruytat

de menjar y robes

diu que es pecat

socorreu als pobres

que de totes obres

Deu la paga dona

amaràs a Deu

y no la balona.

Les coses honestes

aplauen a Deu

de obres ynhonestes

vos apartareu

quan vos morireu

direu senyor perdona

y vos pesarà

de aver duit balona.

Miràu al bon Jesús
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en la creu penjant y Duch de Maqueda

veus que està tot nus prech te ab amor

al pare clamant la balona veda

tu vas te entonant que vestit de seda

o mala persona a pobra persona

y no tens vergonna per cert no convé

posarte balona. ni res de balona.

Excellent senyor
Ramon Camps, Pvre.

La Corriu, i8 de Setembre de 1903.

L'AxNY MUSICAL

Comparat ab l'altre, dona l'últim curs una nota favora-

ble al bon gust que encara que ab lentitut, adelanta ab

tendència seriosa. Tots los concerts, ja públichs o privats,

ja individuals, ja de grans masses, han servil programes

ben meditats, gens lleugers y de valor musical; poden ha-

ver sigut ben ó mal executats, però programes a la fi quina

confecció s'ha vist guiada per la exigència actual que ja no

s'embabieca davant d'una /íj«/asía.

Podríam trovar una negació de lo exposat en lo poch

entussiasme que les obres de Wagner han obtingut al Li-

ceu, però en axó objectarem que'l públich que hi sol con-

córrer es l'antiquat, educat en una escola qué està a les

acaballes, no pot transigir sense esforç ab lo que li sembla

element pertorbador. En cambi, aquest, lo jovent, gens

influit per aquella música inflada, comprèn a Wagner y'l

recala fins al punt de creure heretgies lo que del mestre 's

canta al Liceu; per axó 'n protesta y no hi va, iot axecant

aquell art gros en sessions d'estudi y concerts privats que
propagan sens dupte lo bon sentir del drama lírich ale-

many.

Los compositors catalans per la seva part, dins dels me-

dis quetrovan a Barcelona s'han aprofitat y han ensenyat

9
'



— 130 —
que aqui la òpera tindrà conreuadors quan obertament

s'ajude al miisich. Tres han sigut les òperes estrenades

«Follet», d'en Granados, «La Devociòn de la Cruz», d'en

Morera, y «Giovanna de Napoli», d'en Manen.
La primera s'executà com a prova al Liceu y a porta

tancada; de més esperit català, ja que de les tres fou la úni-

ca inspirada en lletra de la terra, se demostrà en Granados

sinó técnich de nota, passional y enamorat de la tendència

francesa. Fou llàstima que la obra no's pogués sentir en

millors condicions y executada altres cops per formarne

un cabal judici.

No es que en Morera tingués gayre millor sort en la seva

«Devociòn» però '1 número de audicions sigueren al menys

suficients pera tenir una idea clara del hermòs treball que

en ella s'hi desenrotlla. Lo compositor s'ha serenat, no for-

ça al mecanisme pera semblar esirany, sinó que modifica

aquella seva maneia portantia clara al auditori. «La Devo-

ciòn» ja no trassa un camí a en Morera, s'hi veu afiansal

ab tota una trassa gran de compositor. Es per nosaltres !

pàgina musical més homogénea del distingit mestre.

En Manen ab la «Giovanna di Napoli» estrenada al

Liceu donà un pas més pel bon cami, però 'I seu pensa-

ment musical se distreu encara y s'enamora a ratos de di-

ferentes escoles, cayent n'obstant pel cantó italià. N'hi pri-

va del tot la forma d'orquestració atrevida ratllant a la inc\

periencia. mes la «Giovanna» queda com una bella esp«.

ranca de lo que farà en Manen. Quan aquestes plani

escrivim eslà anunciat l'estreno ó' Acte, altra òpera, aqucs

cop en ires actes, del meieix mestre. Veurem si la esperan-

ça se confirma.

Lo Teatre Lírich-Caialà tornà a provar foriuna al teatre

Principal, però sense esma y fonament sólit, acabà son co-

mès en una curta sèrie de funcions. Sols s'estrenà una bo-

nica obra d'en Morera, La Barca, seguint després igual

repertori que quan s'organisà al Tivoli, y axó «""«^ dnn'"

va malbaratar lo segon intent.

La òpera d'istiu tingué devots també en lo mental te
tre, dirigida pel mestre Baratta.

I!



— i3« -

Digne de menció sols. s'hi feu VAndrea Chenier, que se

havia estrenat al Liceu anys enrera iogrant poques rep••e-

sentacions.

Lo més sortint de les obres posades al Liceu en la tem-

porada foren La Walkyria, Tristàn y Isolda y Els Freis-

chúí;: per la segona vingué expressament a dirigiria lo mes-

tre francès Colonne. Malgrat axó, no tingué aquesta ni les

altres aquella execució pulcre que demanan totes elles y a

la que comprenem no pot arribar una empresa com la del

Liceu perquè significaria ia seva ruína. Cap als últims s'hi

estrenà la òpera de Cilea Adriana Lecouvreur que no va

pas satisfer per falta de color y olor.

Y dfsprés ja no res devem dir que valga la pena refe-

rent a la òpera, fora de la última obertura d'hivern en que

s'ha interpretat La Demnació de Faust d'en Berlioz posada

ab un xich de cuidado. Per axó y per sa hermosa música

anà interessant cada dia més al públich.

Y entrant en la música de concerts, l'any passat no s'ha

quedat pas manco. Devem començar pels tres celebrats

en Març per V Orfeó Català, la. Schola Cantorum de Paris

y r Orquestal Catalana, perquè son dels que forman èpo-

ca. Temps passat ja la Associació Musical nos havia fet

sentir los solistes de dita entitat francesa, mes a 1' Orfeó li

tocà I' honor de donarnos a conéxer lo conjunt, que si bé

no es nutrit, dona a quantes peces interpreta una segure-

tat y justesa may prou alabades. Foren acontexement, re-

petim, les tres audicions, quedant plé a vessar lo teatre de

Novetats, ahon se celebraren; la execució del quint acte

d' Qy-írmida durarà molt en la memòria dels qui hi assis-

tiren.

Altres concerts donà 1' Orfeó Català ab lo meteix Uuhi-

ment de sempre, dos d' ells de beneficència ai Teatre Ono-
fri, portant lo verdader art a n' aquella barriada, que co-

rrespongué ananthi tothom. Entre les obres que ha estrenat

l'any derrer l'Orfeó, recordàm lo millor mèrit en Lo Noy
de la Mare, d'en Nicolau, Lojill del Rey, d' en Pujol, Tu
es Petrus, d' en Victoria, y Primaveral, d' en Borràs de

Palau.
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La Associació Wagneriana continuà les seves sessions

de anàlissis de les obres del gran mestre, y en dies s'hi exe-

cutaren fragments; la primera en Febrer, dirigida per en

Ribera, fou a gran orquesta y ab la cooperació de V Orfeó

Canigó, y V a\ítsí en Juny, portada pel meteix mestre, a

veus y piano.

La antiga Associació Musical de Barcelona donà les au-

dicions acostumades de «Miisica di Camera». La de AJi-

cionaís, en diferentes èpoques, presentà lo nucle ú' atna-

teurs que la forman, dirigits per l'Armengol. Y per fi, les

corals de Clavé, «Orfeó Barcelonès», «Escola Jordiana^v

«Ars Chorum», «Escola Orfeónica», «Catalunya Nova»
altres, treballaren com sempre.

Com concertistes, nos han visitat en Planlé, en Risler

y la Carreno, ires eminències que al piano feren prodigis,

al Principal los dos primers, y a Novetats la última. En lo

violí sentirem a Sechiari y Serato, abdós molt jóvens y de

gran pervindre. Pel Març estigué entre nosaltres lo cèlebre

Quarteto Tschech, notable per la precissió y justesa ab que

executa les obres dels clàssichs, fama confirmada en le-

sessions que aquí donà.

Dels de casa, en Malats y en Vidiella no han faltat a li

llista. L'alt honor conferit al primer al ésser guanyador >

París del premi Diemer, va fer omplir la sala'l dia que

Barcelona lo sentí executar igual programa ab que aquella

distinció havia sigui guanyada. Axí també f ssisií als dos

concerts del segon, que ab combinació d'en Ribera, se

donaren a piano y orquesta al teatre de No/eiais.

Finalment, en Goberna acaba d'estrenarse l'any da-

rrer entrant en lo moviment aclual y fundant la Socicía:

Barcelonesa de Concerts, que si bé no logrà atraures lo fa-

vor popular, moll serà que ab perseverancia no ho conse-

guesca.

Veurem l'any vinent.

• M. DE Urgrllés Deparks
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jDORM. REYET MEU! •

Cançó bretona

(Al Direcior del Orfeó Català, lo mestre En Lluis Millet)

i »-
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lli

Si'l dol me té afligida

sempre que non non fas,

es que penso enlristida

que mariner seràs,

y l'ona malehida

sempre't voldn^ per seu:

triga a fé't gran , ma vida,

fes non non, reyet meu.

Traducció de S. Farnés.

MOVIMENT CATALANISTA

Cosa sapiguda es, que una de les principals causes del

crexement del ideal catalanista, resideix en una de les qua-

litats més sobressortints dels polítichs espanyols: la de re-

voltar contra ells al país en general per les vergassades ab

que'l flagellan y d'una manera particular a Catalunya per

los insults ab que lot sovint ferexen los nostres sentiments

de catalans.

Un personatge de paiodia de lo que deuria ser la alta

direcció de la Instrucció Pública, va dexarse caure de plé

en la irresistible tendència que tenen, los governants ma-
drilenys a crear conflictes en benefici del crexement dels

nostres ideals: aquest personatge {jde que n'hem de dir

personatges!), (ou lo Comte de Romanones y la seva barra-

bassada lo R. D. de 23 de Novembre de 190a obliL-ani a

donarse en castellà la ensenyança del Catecisme.

Hem de recullir aquest fet, abans d'entrar a m^i-i .u

lo moviment Ceialanista de 1903, pera lligar la Revista .in

tcrior ab la que anem a escriure.

Parlemne donchs, breument. Com era d'esperar, lo

1< 1». d'en Romanones, va fer l'efecte d'uua fiblada on
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lo poble català. L'aiacava al fons de l'ànima. Per adormit

que hagués estat, Thauría despertat. Y com que lo nostre

poble, està ja, gràcies a Deu, en bona part ben despert y se

sent ben vigorós, se redressà a la una, valentment, contra

aquella incalifïcable disposició ministerial. Jamay shavian

fet defenses lan hermoses, tan valentes dels drets indis-

cutibles del idioma patri; jamay los catalans havían arribat

a compendre ab tanta ciaretat la imperiosa necessitat que

tenim de treballar per aquells drets; jamay fins aquella

feixa, la llengua catalana, havia conquistat tan terreno

com ha conquistat, en les escoles. Ademés de la campanya

periodística, brillantíssima y feconda que ha durat gayrebé

rins a les acaballes del 1903, se protestà en mitíns, en co-

municacions que dirigían a Madrit, corporacions de tota

mena, eievades personalitats que no militan en 16 camp
catalanista, diterents Prelats catalans; se protestà en plé

Parlament per diputats catalans dels metexos partits di-

nàstichs y d'una manera especial per en Rusinol y en Do-
mènech, que ab sos valents discursos varen acabar de

donar grans proporcions a la protesta, obligant al Govern
a atenuar un bon xich les disposicions irritants del R. D.

Y mentres lo moviment s'exlenía a les demés regions

del Estat de llengua no castellana, a la capital de Catalu-

nya s'organisava una embaxada dels Presidents de les

principals societats intelectualsy econòmiques, que sortint

lo dia 10 de Desembre, se va presentar lo 12 ai Palau Real,

portant un Missatge, en lo que, com digué lo Senador y
President de la Societat Econòmica, don Felip Bertran de

Amat, se reclamava lo regonexemeni de la personalitat de

Catalunya y demés regions en lo reterent al ús en tots los

rams de la administració, de la llengua que'ls hi es pròpia.

Tals foren les conseqüències del R. D. de qui per sar-

casme se deya Mmistre d'Instrucció Pública, lo primer

decret que dedicat als catalans, los malaventurats politichs.

varen posar a la firma del nou rey, mentres pensavan en

organisar certs viatges que no s'han fet ni serà prudent
ferlos may, si no cambia radicalment cert estat de coses;

si'ls polítichs madrilenys no posan un xich d'entoniment,.
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lo qual, no dexa de ser un problema tan difícil com lo

del moviment continuu.

*
* *

L'any 1903 presenta un tó bon xich diferent dels ante-

riors. Lo moviment polítich neix en bona part.decircuns-

tancies generals; los conflictes nos los porian a casa produ-

hint un malestar total, que dificulta de vegades la expansió

del nostre moviment polítich. En efecte; durant tot l'any,

hi ha vagues a Barcelona, vagues parcials, no gaire tumultuo-

sos, que un expert escriptor, compara a la malaltia anome-

nada «febres de Barcelona», que xucla suau y traïdorament

la vida de la ciutat.Tot sovint hi tenen d'interveniren aquest

conflictes interiors, los bons patricis que estan al cap del nos-

tre moviment patriótich; les corporacions més respectables

de la ciutat interposan la seva acció entenimentada (alocu-

ció del Ateneu, informació de la Econòmica sobre'l tre-

ball, etc.) pera dirigir per bons camins la mal guiada

qüestió obrera; la intranquilitat general es gran durant

llargues temporades y axó fa que'l moviment polítich—fora

del batibull dels freqüents períodes electorals— resie so-

mort y que sols s'exteriorise modestament però d'una ma-
nera ben profitosa, en incomptable número de conferen-

cies que per propagandistes de la nostra causa se donan

sense may parar per tot arreu.

Hi ha hagut sessions solemnes, mitins, sorolloses ma-
nifestacions per qüestions suscitades a la Corporació Mu-
nicipal, algun que altre fet aisíat, ben profitós per la

causa, però la tònica del nostre moviment ha sigut aques-

ta: propaganda oral per medi de conferencies y lluytes

elecioials.

Hem hagut de passar per quatre eleccions: de Diputats

provincials, lo dia 8 de Març; de Diputats a Cons, lo dia

26 d'Abril; de Senadors, lo dia 10 de Maiíí v finalmmi \n<

Municipals, lo dia 8 de Novembre.

Dexani de banda les eleccions de Senadors, noves per

lo Catalanisme, Ics demés han posat de relleu que'ls afiliats

a la nostra causa, van crexent cada dia en tot Catalunya y
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que fora de la nostra colectiviíat polítich-social, no hi ha

alira força que la d'un conglomerat format per la ignoràn-

cia V la malícia, que arribat a son màxim desenrrolilo per

les eleccions de Diputats a Cons, va enrunantse depressa,

pera dexar lo camp lliure al esperit de Catalunya.

*

Comença l'any ab treballs preparatoris de les vinenies

lluytes electorals.

La Lliga Regionalista enllesteix de nou lo seu famós

Diccionari electoral, que va a consultar tot Barcelona: re-

passa la metexa benemèrita corporació les llistes d'electors

de Senadors y fa sapiguer als primers contribuyents de la

ciuiat que no hi son, perquè aquelles llistes son confeccio-

nades a gust dels cacichs, imposantse per tant lo treball de

rejoveniries, de treuren la carcassa de la mort ab que's

presentan, pera ferhi entrar un alè de vida, los primers

contribuyents de debc; se donan milins y conferencies a

desdir, se llençan al carrer los noms dels candidats a dipu-

tats provincials per los districtes de Barcelona en que toca

elegirne, per los de Vilanova-Sant Feliu, Girona y Olot,

en que'l Catalanisme creu oportú presentar batalla. Y la

batalla comença a Barcelona lo dia 2 de Març, a la Diputa-

ció Provincial, ahon se celebra per la Junta Provincial

del Cens, una sessió imposant, exigint lo poble, guiat per

lo Catalanisme, que's donga la deguda intervenció als

candidats de les distintes fraccions que van a la lluyta.

Era la darrera vegada, que en eleccions populars, lo caci-

quisme d'en Planas y d'en Comas s'havia d'atrevir a donar

la cara.

Aquestes eleccions son una sorpresa per molts: un par-

tit xorch, exótich, titulat republicà, se n'emporta les ma-
jories a Barcelona: era la primera manifestació d'una onada

de fanch que s'anava formant per la obsessió que un ex-

plotador de la classe obrera, exercia sobre les masses in-

conscients.

Surten no obstant triomfants: per Barcelona los senyors

Saltor y Sagnier y per Vilanova lo senyor Bertran; los de-



- «38 -
més candidats guanyadors son republicans, que'ls monàr-
quichs, no cal dirho, foren vençuts en toia regla.

A la Diputació de Girona hi entran també ferms defen-

sors de la Autonomia.

S'enardeix lo Catalanisme pera les Uuytes vinentes y ab

serenitat y entussiasme s'organisa pera les elecccions de

Diputats a Corts. Va sol lo Catalanisme; una bona part de

elements que's diuen federals, menats pel traidor a la me-
mòria d'en Pi y Margall, axó es, en Vallés y Ribot, s'entre-

ga cada dia més als enemichs declarats de Catalunya y de

la seva autonomia, los capitostos del titulat partit republicà

únich; los del cantó oposat, los carlins, pretextant agravis

y temors de que lo Catalanisme no era prou garantia pera

amparar determinats interessos, se tomban també con-

tra nostre y valentse uns y altres de forasters, ireballan

esbojarradament per conquislarse la opinió de Barcelona

y de retop, la de Catalunya entera.

Barcelona, la cuita y progressiva capital de Catalu-

nya, se trova una pila de dies pertorbada, desfigurada, ex-

citada com may ho hagués estat en semblants circunstan-

cies per la xerrameca xorca, dels supervivents d'una

política revellida, que ha sigut la desgracia de Catalunya y

de tot Espanya...

Lo resultat en aquestes eleccions ja era previst: lo Cata-

lanisme, en sa marxa sempre progressiva, havia d'aguantar

fermament la xarbotada de populatxeria dels republicans;

aquests havían de sumar molts vots, molts... però ab tot y

preveures més o menys lo resultat, may ningú hauria arri-

bat a creure que arribessen a tant... Trenta cinch mil vots

va arribar a tenir en Salmerón. jQuina vergonya se'n dona-

ran molts dels qui ara tenen t'enienimeni |entenebrai!

Dos diputats catalanistes va treure Barcelona, los se-

nyors Rusinol y Domènech, axí com triunfants sortiren los

senyors Soler y March per Manresa, Albó per Olot y Rius

per Mataró, obteniíit victòries scnyaladissimes contra"ls

seus contraris.

Y sortint d'aquL>i.i iciü. dcvian) anar per un altra: la

elecció de Senador». Si brillant va ser l'éxit que obtingué-
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rem a la provincià de Girona, perquè"! candidat catalanista

lo Marqués de Camps, elegit a la vegada per les Econòmi-

ques, tingué més vots que'ls altres, no va ser tan falaguer lo

resultat obtingut a la /jroví/jcú de Barcelona. Es veritat

que a Barcelona havent presentat los cacichs batalla perla

elecció de compromissaris, nosaltres los hi vàrem doblar

los vots, però conservavan encara certa influencia pels po-

bles; les llistes estavan confeccionades a gust dels caciquets;

s'exerciren les coaccions més indignes; l'anunci de que's

presentava definitivament candidatura catalanista va ser

donat quan ja s'havían elegit los compromissaris dels po-

bles; cariins y republicans en general, no's varen dignar

donar un cop de mà pera acabar d'ensorrar al que sembla

a primera visia que deuria ser l'enemich comú, y lo caci-

quisme monàrquich cantà victorià. Es la última, deyan,

y tenían tota la rahó.

Ab tot, en aquestes eleccions, y d' una manera especial

en les altres dugués, se va posar en evidencia un fet llógich

per cert y que no pot ser més afalagador: la força expansi-

va del Catalanisme, que fà que arrele de fer;n en totes les

localitats de Catalunya, frissosesde lliurarsc de la esclavitut

ignominiosa del caciquisme.

Aquest fet ha tingut eloqüeniíssima comprovació en les

darreres eleccions que 's registran en l'any present: les mu-
nicipals; passan de cent los candidats catalanistes que han
sortit elegits regidors, com son en^ gran número los qui

sense acceptar aquesta calificació, combregan en esperit

en les nostres idees, y com a bons patriotes se portaran en

l'exercici dels seus càrrechs.

A Barcelona la lluyta fou empenyadíssima: com a pre-

liminars succehia lo de sempre, que's llençavan contra I

Catalanisme les acostumades calumnies de que pactava ab
los cacichs, lo quf* 'Is fets se cuydaren de desmentir rodo-

nament, y que los republicans se de:unían y se barallrvan

atacats d'aquella ma'altíi descoberta per un de la colla,

anomenada conceja litis, exacerbada aquí a Barcelona per

lexemple dels regidors del partit, que han demostrat en
sa majoria lo molt productiu que pot resultar lo càrrech.
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Però en mitg de tantes ambicions, en mitgde tanta mi

seria, continuava la obcessió per una idea xorca de les

masses inconscients, subsistia lo meteix odi al Catalanisme

per part d' aquells que no poden resistir la llum de la ve-

ritat y d' aquells que, vulgas que no, s'han de moure per

l'esperit de raça: l'enviat del Govern, en Lerroux, s'apro-

fitava de totes aquestes circunstancies pera acabar de enga-

tussar :\ les masses, emmenàntseles, en companyia de agi-

tadors extranjers, a posar la primera pedra de la «Casa del

Puebio», a celebrar una «merienda democràtica» a la mon-
lanya del Coll, y per més que s'acabava de posar de relleu

la maldat d' aquest home divulgant unes cèlebres cartes,

ell s'aguantava ferm demunt del pedestal en que l'havia

axecat la tontería d' una gran part de la pobra classe obre-

ra y l'odi a Catalunya, y quan la candidatura republicana

proclamada per los organismes del partit queya per terra,

rosegada per les ambicions y passions desenfrenades del

partit meteix, ell se converteix en dictador y proclama

candidats als qui té per convenient, y que, al acceptar, de-

mostran tenir un concepte de la democràcia, de la lliver-

tat y de la pròpia dignitat, molt diferent del que 'n tenim

nosaltres.

Aquests candidats, proclamats per lo farsant Lerroux,

surten triomfants en número de disset, sortinine set dels

catorze que presentava 'I Catalanisme.

A primera vista, gran es la victorià obtinguda per los

republicans, però rumianthi una mica, se descobreix que,

vist les altres eleccions, los republicans han perdut més de

cinch mil electors y que lo Catalanisme n'ha guanyat més

de mil.

Los republicans no poden estar satisfets, y no n'estàn.

^Podém estarne nosaltres.^ Fins a cert punt, si, però cre-

yém que 'I poble de Barcelona no ha correspost als immen-

sos sacrificis que han fet los regidors que en l'altre bieni

va enviar al Ajuntament. Y axó que dexàm de banda la

consideració que s'han de meréxcr per part de les persones

honrades la representació politich v-. -íüI .I.-i^ n.^< i•iomonts

posats en pugna.
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*
* *

Seria incomplerta aquesta Revista si no preníam nota

de molts altres fets de divers caràcter.

Tornem, donchs, a les primeries del any pera trovar-

nos en lo pas del mes de Janer al Febrer, ab una manifes-

tació simpàtica per demés del entussiasme patri y de la

cultura del nostre jovent. Nos referim al Congrés Univer-

sitari Català, que celebrà varies sessions, elaborant un plan

d'ensenyança que ha de ser arsenal fecondissim pera bastir

l'edifici de la futura Universitat Catalana y que ja ha co-

mençat a donar fruyt, donchs conseqüència d'aquest Con-

grés son dugués càtedres lliures que funcionan desde lo

començament del curs al Ateneu Barcelonès: la càtedra de

Dret Civil Català, encarregada a don Joan de D. Trias y
Giró, y la de Historia de Catalunya, encarregada a don

Francesch Carreras y Candi.

Aquestes càtedres, inaugurades solemnement lo i6 de

Octubre, constituhiràn, ab altres que s' aniran establint,

un dels més preuats timbres de glòria pera la nostra pà-

tria, de que lo Catalanisme podrà enorgullirse.

A darrers del mes de Febrer, lo dia 26, a Madrit nos

afavorexen ab una d'aquelles disposicions ministerials,

origen d'efervescència catalanista, a que tan aficionats hi

son los governants: se dicta un Decret, aparentment ab
mires generals, però en realitat contra la classe notarial de

Catalunya y regions de vida pròpia.

Amenaçat de mon lo Notariat català, se revolta tothom

contra lo Decret en qüestió, obra del cèlebre Dato, que no

té més remey que recular, encara que ab més tranquilital

d'esperit y ab més seguretat per la seva persona que quan
va venir a Catalunya. Una de les manifestacions de patrio-

tisme més remarcables que allavores varen tenir lloch, va

ser lo mitin org^nisat per la Unió Catalanista, celebrat al

Tívoli lo 29 de Març; per primera vegada se van presentar

al públich, unides com a germanes que son, les dugués
colectivitats, Unió y Lliga Regionalista, y com si axó no
fos prou afalagador, va pendre part en lo mitin represen-
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tació del pariit carií y del federal, no d'aquella part d'a-

quest partit empassada al enemich, sinó la que segueix fidel

a les doctrines d' en Pi y Margall, que té a Barcelona la ac-

tiva societat «Catalunya Federal».

Durant lo mes de Maig, lo Catalanisme, en sos variats

matissos, estigué en plena activitat: ademés de intervenir

en les eleccions senatorials, acorralava, avergonyia dins

del' Aleneu, a la monstruosa conxorxa de tota mena de

elements que s' havia formal contra nostre, pera guanyar

les eleccions de les Seccions que forman la Junta; assistia

ab especial especiació a la festa dels Jochs Florals, tant ba-

rroerament perturbada l'any passat; anava al Palau de Be-
lles Arts a gaudirse dels delicadíssims espectacles de la

«Trilogia històrica catalana» pera la restauració de Sant

Cugat del Vallés, y se disposava a recórrer lo Camp de Ta-

rragona y la Conca de Barberà, acompanyant a la Unió

Catalanista y al Orfeó Català, ja que aquella entitat aprofi-

tava la excursió projectada per 1' Orfeó a dita capital y a

Poblet pera acceptar solemnement, dintre I' histórich mo-
nestir, tomba dels nostres reys y magnats, la hermosa ban-

dera que les dones catalanes li regalavan. Los últims dies

cfe Maig y primers de Juny, aquelles comarques reberen

la visita de milers de catalans procedents de tots los indrets

de la Pàtria, organisanise festes verdaderameni populars y
catalanes, enire elles la imponderable festa de Poblet, de

laque'ns seria impossible donarne aquí, ni que fos una

lleugera idea.

Lo mes de Juny es un dels més castigats per les vagues,

y no obstant s'hi desenroillan dos fets que cal apuntar: lo

primer d'ells es la celebració a Manresa del sisè Congrés

de la Federació Agticola Catalana-Balear, en lo que, ade-

més de accentuarsc en sentit autonomista lo criteri econó-

mich de la classe agrícola, s'ofereix l'espectacle, per pri-

mera vegada en tals circunstancies, de que ni un sol con-

gresista català dexa de fer ús del idioma patri, ab tot y

presidir les sessions lo Governador civil y haventhi con-

gresistes castellans que prenen part en les deliberacions.

L' altre fet que deu apuntarse es la federació de socie-
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lals econòmiques de Barcelona ab alguna de representació

general en tot Catalunya, que quedant pactada al Foment

lo dia i5, consliíuheix un axamplament de la federació

més limitada que ja existia y que pot ser base de ben ci-

mentada campanya.

Lo moviment catalanista duiant lo mes de Juliol l'hem

de buscar fora de Catalunya. Hem de trasladarnos a la

hermosa illa mallorquina (mitin del dia 12), que havent

ressucitat en ses arts y en ses lletres al compàs de la ressu-

rrecció de Catalunya, demana lo concurs de sa germana

pera que impulse la seva ressurrecció política, parlantli de

les reformes econòmiques a que té d'aspirar tot poble fey-

nador que se senta cohibit per les irabes de la burocràcia

V del centralisme; reformes que, com les de les zones neu-

trals y conceils económichs, no ha dexat de reclamar en

tot l'any lo Catalanisme, ab protesta dels egoistes bladers

castellans y ab hipòcrites promeses dels governants.

Se prepara un cambi de persones en la governació del

Estat, y abans que 'I cambi no s' efectue, van a Madrit

los diputats catalanistes, fent ressonar en mitg de la atmos-

fera corrompuda del Parlament la veu pura de Catalunya.

Lo jove diputat per Olot crida a comptes al Govern, arren-

cantli declaracions concretes respecte al alcanç del Decret

d'en Romanones; y pochs dies després, de cos present ja

lo Ministeri que havia complert la seva missió de fer do-

nar un pas més a Espanya cap a la seva ruína, en Rusinol

recordava als governants les constants aspiracions de Cata-

lunya. Està ben definida—deya—la nostra línia de conduc-

ta, y no pararem fins a conseguir per la nostra Catalunya

estimada la reivindicació de la seva antiga nacionalitat y
autonomia.

*
* *

Passem per alt la temporada en que la gent, seguint

una costum cada any més arrelada, abandona los seus que-

fers ordinaris pera escamparse pels pobles y masies de la

nostra terra, no sense que dediquem abans un recort de

agrahimeni y admiració als digníssims regidors catalanis-
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les de Barcelona, que ab fermesa ^admirable bregan sense

descans per los interessos y honor de la ciutat, contra les

escurriailes dels partits monàrquichs y la avançada que hi

tenen los republicans, recort del que 'n toca una bona part

al animós Francesch Cambó, que en premi a son civisme

es processat y ademés suspès del càrrech per alguns dies;

passem ara per alt aquesta temporada y los primers dies de

retorn a la vida normal, perquè les principals manifesta-

cions de Catalanisme que s'hi succehexen, les hem j i apun-

tades en alirer. indrets de la Revista, y recuUim, per aca-

bar, dugués vergassades formidables ab que 'ns delma lo

centralisme.

La primera d'elles es lo projecte de subvencionar a

Madrit ab dos milions de pessetes anuals, pagades per tots

los espanyols; la segona, ab tot y la seva gran odiositat, es

ja vella; la injusta distribució que en contra de Catalunya

y alguna altra regió se fa del cupó de quintes. Si contra

aquestes dugués vergassades no s' axeca una creuada en

tots los paíssos perjudicats, com s' axeca a Catalunya, po-

drem ben dir que molts pobles d' Espanya son ben dignes

de permanéxer perpètuament en I" oprobi y la esclavitut

en que viuen.

Però axo no 's dirà de la nostra Catalunya, que sola o

acompanyada, a poch a poch o depressa, segueix serena-

ment lo camí de la seva redempció, despertant als qui

dormen més fon, y preparantse a sepultar en la metexa

fossa dels vençuts als qui, ufanosos per una populatxería

passatjera, no tardaran en compendre que Catalunya es te

rra de seny, de llivertat y d'honradesa, y ademés d'energia

pera ferse respectar.

J. Maspons y Camarasa.

—Paga a ton Senyor los drets, y liünyat de ses parets.

—Deu muntinga mon senyor, per por d'un altre pitjor.

—Més vai poch ab voluntat, que molt si es de malgrat.
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CORRANDES FRESQUES

I

Llivertat, font d'aygua pura,

l'Com regalarías l'ànima

si les teves deus no fossen

tan sovint emmatzinades!

II

Farsants prometen al poble
redimirli sofriments:

si ella redimirsen triga,

ells may tant... a costes d'ell.

III

Partits ipartits malehits

quant dividiu als honrats!

Partits ipartits benehits

quant dividiu als malvats!

IV

Dels Reys diuen pestes

cens grans oradors

que, ja al diries, mostran
tení un rey al cos.

V

i
Pobre poble! Noy petit

fins quan semblas home gran!
jSempre aprop les il-lusions!

iSempre lluny los desenganys!

VI

Los fanatismes rojos

fan riure a Satanàs:

los fanatismes negres
a Jesucrist plorar.

J. Riera y Bertran.
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DESILUSIÓ

(capítol d'una novela)

Entre festes y festetes, que a Olot sovintejat! durant

l'estiu, s'havia acostat la major, la de Nostra Senyora del

Tura, ai temps que ja'ls fajols començavan a blanquejar.

La vigilia al vespre, al Firal, a la plaça y en alguns princi-

pals carrers, hi havia hagut una esplèndida gallarda; sota'ls

fanals de colors y 'Is voleyants gallarets, los vehins organi-

savan ballades. Per tot arreu se notava bona afluència de

forasters vinguda a posta; tothom se preparava a fer una

festassa; y no mancava animació y gatzara en diversos in-

drets de la vila.

En Pauet havia conseguit que la Maria acceptés io seu

braç pera acompanyaria al ball-plà, y '1 meteix dia 8 de Se-

tembre, diada del Tura, l'havia compromesa també pera

les sardanes llargues a plaça.

Com més li costava d'obtenir de la Maria una paraula

que la lligués, més s' cntussiasmava '1 jove ab aquella noya

que tants atractius possehta y de la qual tanta distinció

s'irradiava. Havia passat quasi tot l'Agost enamorat com
un boig, no pensant sinó en ella y a totes hores observani-

li 'Is reconets dolços de sa fesomia agradable: examinanili

lo mig-riure, les faccions boniques que solia pendre al

mostrarse admirada o satisfeia. Qué se li'n donava que tin

gués cinch anys més que no pas ell! Potser en axó hi tro-

vava un atractiu de més, perquè la sentia dona feta, la

vcya en la pleniíui dels seus encantsyde la maduresa; fins

li agradavan certs ressons de coqueteria, que ell conex

que li anavan dedicats, ab los quals la noya provava de T'

jovenirse.

En Pauci no tenia la fredor suficient pera calcular con

veniencies; s'entregava a les passions ab tol lo transport de

sa fantasia somniadora. Se sentia plé d'amor per la Marla:

per qué havia de pensar en res més?
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La Maria semblava que en lo goig de saberse estimada

hi begués la salut a fortes glopades. Sa cara tenia una fres-

cor com de vint anys, y 'Is parpres, lo que més la trahia,

prenían uns tons envellutais que donavan més penetrant

misteri als seus ulls vert-blavosos. Lo seu cabell, sech y

mat, era sempre d'un ros fosch y d'un rullament ben na-

tural. La boca, més aviat grossa que xica, que parexía es-

tojar delicies no fruïdes, tenia 'Is llavis encesos que no

semblavan d'ella. Però fins lo cós, que cimbrejava ab una

gràcia exquisida, anava abandonant aquella magror d"a-

bans, y'ls pits, les espatlles y'ls costats se li omplían de

suavíssimes ondulacions. Sa veu era més plena: l'amor

li havia ensenyat de modularia ab discreció y ten-

dresa.

En Bruguera, sempre endreçat, naturalment elegant,

un dia comparexía vestit a tall de caçador, un altre ab aca-

bada toilette. La Maria, y també 1" Henriette Berthault, lo

trovava particularment bé quan, havent vingut a cavall,

arribava ab los calçons encara posats, tot fent mostra de la

seva bona alçada.

Desde que havían fugit los Mates, los jóvens enamo-

rats, ab alguna altra família, havían fet excursions de per-

durable recort. Un dia en Pauet les va dur a Sant Andreu

del Coll, l'esglesieta romànica desde la qual se domina tant

bé la plana olotina. Berenaren a la font, sota 'Is arbres, be-

gueren aygua fresca a tot regal; després en Pauet, en un

salt, an4 a cercar la clau de la capella a la masia Ventolà;

y aleshores, la Maria al davant, corregué cap a la ermita;

les Berthault feren una embestida tumultuosa darrera d'ells

dos. Sense gayre respecte, ab pruija de trovarse a soles, la

Maria pujà depressa al campanar; en Pauet la va seguir.

Allí dalt, tots dosets, mentres les demés noyes arribavan y

feyan una mica d'oració a baix a l'altar, s'escoltaren una
estona bategar los cors de cançament y d'emoció. Desde

allí dalt se veya la Rovira. Lo jove, vessant d' entussiasme,

va demanarli, com a recort de llur conexença y simpatia,

que's dexés fer un petó; y la Maria, contenta, enjogaçada,

per tota contesta tirà escala avall, y llavors sí que va age-



— 148 —
noilarse alguns instants devant de l'altar. Després ab gran

formalitat, com si res hagués passat entre ells, examinaren

ab los demés la curiosa capella, lo sepulcre de Berenguer

de Coll, cavaller del xiv<^n segle, los sanis barrochs dels al-

tars, lo troç de retaule gólich fent de porta de la sagristia.

En sortint, encara les noyes tingueren ocasió d'esparverar-

se ab los bous del Castell que exían a pasturar. Al devallar

la montanya, los enamorats estavan imbuhits per la senti-

mentor que 's desprèn de I' hora baxa; miravan de lluny la

Pinya, lo Serrat Roig, la Rovira. En sent a la ribera, atra-

vessaren bogejant les passeres, ajudades totes les dones

per en Pauet.

Aquestes entrevistes los havían fet intimar tant, que

l'un ja conexía les costums y 'Is gustos de 1' altre. Ab certa

rei anca se veyan forçats, per escrúpols de la noyà, a allu-

nyar la confessió de llur amor mutual. Y '1 dia de la festa

major, quan se trovavan tots dos a la plaça desde bon

matí, esperant l'Ajuntament, semblavan dos coneguts de

tota la vida que no goscssen a tutejarse.

Eran prop de les vuyl del matí quan la comitiva arren-

cà de Casa la Vila. Ab musica, gegants, cavallets, féu la

passada per diversos carrers, anant a parar a la plaça, que

•stava guarnida y vessava de generació pels nou carre

que hi fan cap, y plens los balcons de tot lo voltant. Tant

bon punt insialada la comitiva oficial, la cobla tocà l'ayrus

ball dels gegants. Immediatament los geganters se'ls em-
portaren fenilos fer uns saltirons acompassats que llevavan

tota la serietat an aquella figuraça ferrenya ab casch y po-

rra y a la de sa companya. Al davant hi anava, com un

director, lo boncyt d'en Liró ab sotana vermella y'l cap es

borifat del popular Higa-mosqucs. A cada angle de 'a plat;

los gegants executavan una dança complicada. En haven

acabat los gegants, vingué la tanda dels cavallets, que com
paregueren beücosos, acompanyats de sa típica tonada

a cada angle de plaça feyan llur ball complert; lo noy qu<

feya de capità recorria tot 1' esquadró, mcntres los dem (^^

feyan frisar los cavalls de cartró que duyan lligats a la cin
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tura; després emprenían la dança guerrera ab una regula-

ritat que indicava prou que'ls noys l'havían apresa de gusi.

Un cop llestos los cavallets, començà la primera sarda-

na llarga, sardana d'honor, presidida per l'Ajuntament, y

en la que prenían part tots los estaments de la vila y tam-

bé los forasieis; sardana monstre que ocupava tot l' ample

de la plaça; un sol radiant obligava a fer ganyotes a bona

part dels qui formavan la gran rodona. En Pauet hi era

donant la mà dreta a la Maria, perdut entre tanta gent.

Lo senyor Bruguera s' estava mirant les balles oficials,

y l'Esteve, un tafaner garlayre que a totes hores se 'I veya

rondant per la plaça, va dirli signantli en Pauet:

—«Y donses, que serà casori, senyor Pau?»

Lo pare, un xich vanitós de veure 'I seu noy fent tant

goig entremig d'aquella gent, però cremat a I' explicarse '1

motiu de ses contínues evasions, contestà:

—«Poch sé res, jo!»

L'endemà al vespre era lo dia tradicionalment mar-
cat pera '1 típich ball-plà, aquell ball que 's passeja y no 's

balla.

A l'hora convinguda, en havent sopat, anavan compa-
rexent al saló de sessions de Casa la Vila noyes molt em-
polaynades ab companyia o bé a soles. L'Ajuntament cri-

dava a tothom noble y amplament; podían pendre part en

lo ball-plà, segons deya 'i programa de les festes, cuantos

vecinos yforasteros gusten, y an aquest fi 'Is dirigia atenta

invitación.

Compromeses ab dies d'anticipació, les noyes s'esmera-

Tan en ferse boniques, segures com estaran de que serían

molt mirades. En Pauet ja hi era quan la Maria arribà a

Casa la Vila.y aviat tots dos, fent bracet, formaren part de

la llarga y característica comitiva, ella satisfeta d'abando-

narli '1 braç, ressentint una impressió semblant a la de la

primera vegada que va donarli, en lo ball dels Mates; eil

boy orgullós de lenirli. La emoció amorosa invadía llurs

penses al ferse càrrech de que anavan lliures pels carrers,

fent bracet com uns nuvis, seguint a una llarga sèrie de

parelles, seguides d'una altra colla.



L'Ajuntament y la comissió de festes obrían la marxa;

venia després lo gran seguit de parelles, ab musiques de

tant en tant, y noys ab aixes perquè 'Is vehins acoblats a

cada cap de carrer poguessen tafanejar a llur gust los ves-

tits de les noyes y pera amohinar als jóvens ab tal excés de

claror. Les parelles anavan disposades per ordre d'edat. Al

davant una colla de nens, disfrutant de fer lo meleix que'ls

hómens, semblava que joguessen a senyors y senyores: los

nens riçats, les nenes blanques y ab llaços al cap, ben cal-

çadetes, s'en portavan totes les mirades. Després, la jove-

nalla de quinze anys, sentint les primeres frisances amo-
roses, prenia posats tristos o ressentits perquè les noyes,

manifestant ja'l desig de plaure, lluhían llurs postures

instintiva y novellament apreses. A la fi, per cloure la co-

mitiva, no hi mancavan alguns matrimonis massa madurs,

però desitjosos de mostrar grosses agulles de pit y impo-
nents cadenes de rellotge, aprofitant una ocasió que no 's

presentava gayre.

En Bruguera se sentia signat y anomenat a l'atravessar

alguns carrers; fins va adonarse un moment de que tenia

damunt la mirada tafanera de la seva tia Leonor, y axó 'I

posava neguitós, mentres parlava a I.i Maria del seu amor
intens, fentli veure que era un sentiment que no podria

may més reprimir. Davant del silenci de sa companya, com
adalerai, ell feya encara més protestes de que'l seu amor
duraria tant com la vida. La Maria no contestava apenc

semblava emocionada y trista, abandonantli sempre'l bra>,

que ell apretava febrosament.

Y axi arribaren, com los demés, a la plaça de la Consti-

titciòn. Un cop allí, una orquesta noinbrosa va tocar una

americana banal, y los dos jóvens, com les aliresj parelk

feren alguns giravolts; després un vals, que 'Is féu pari.!

d'aquell de la reunió de can Mata. No havlan ben acaba

que començaren a fendre l'aire uns coets anunciant

castell de fochs, esverant a les doncs ab motiu. Tot segu

les rodes dispararen dolls de foch y unes garbes de coet

peterrcllant per 1' espay, escampavan pels balcons espur

nes y alguna altra dexa pitjor, o bé ocasionavan crema-
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des entre 'Is badochs que s' estavan a la plaça il•lumi-

nada.

Mentres se rematava lo castell de fochs, les parelles se

dispersaran. En Pauet se 'n portà la Maria al Circulo Olo-

tense, hon havían de trovar los seus y acabar de passar la

vetlla.

Durant lo curt trajecte, sentintse més sols y més ínti-

mament lligats, fóra les atxes batxilleres y anant mig a la

desbandada, en Pauet li parlà an ella ab frase commo-
guda:

—«Díguim la veritat, Maria; díguim d'una vegada si es

que vostè m'estima a mi o si vol jugarhi. En nom de la

nostra bona amistat tinch dret a exigirli que 'm sigui fran-

ca... Tots dos sentim inclinació 1' un per l' altre, y a vostè

li costa massa de confessar que ha vingut a Olot perquè

m' estima».

Aleshores ella, profondament commoguda també, ab

los ulls baxos com si li pesés la confessió, va respondreu:

—«Sí, Bruguera: estich ben enamorada: l'estimo molt!

— Per sempre.'^» li va dir ell.

—«Per sempre! Jo ray, puch dich resoltament: sempre!

Li puch ben assegurar que 'I meu amor es més fondo y
serà més durable que no pas lo seu. Es un presentiment!»

Va axecar la vista dirigintia an ell, y ell va aguantar

d' una manera tant confiada y ferma aquell esguart de

dona enamorada, que a la Maria se li esvaïren tots los te-

mors, y s' entregà plenament a la incomparable delícia de

saberse compresa y estimada.

Ell, ab la mà lliure, li apretà la que li tenia presonera

del braç; ella va estrènyer també llarga estona, y tots dos

pujaren los esglahons del Casino disposats a tornar entre-

mig de l'altra gent, però ben contents 1' un de l'altre y ab
lo cap ben alt, com després de presa una resolució trascen-

jdental pera tota la vida llur.

J. Massó y Torrens.
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AUBADA DEL ÀNIMA

Era allà al no-res,—sens esma. encongida;

l'alé de Jehovà—me và donar vida.

Tacada veyentme—de culpa no meva,

al Jordà'm rentava—pera ferme seva.

Per la terra asprosa—boy arrossegantme,

da culpes ben meves—he anat embrutantme,

més, Ell me perdona,—dantme nova vida

j ja, com a esposa—a sopà"m convida.

Vol ésser ab mi— una sola cosa!

Tot un Deu dins meu—sens ésser confosa!...

Demà aquell alé—que và despertarme

glassarà moa cos,—per més aproparme

a Qui tant de temps—que'm deu esperà'

y, sens fi, l'Espós—tota'm gosarà!...

Mes [ay, que lluny es— aqueix sant demà!

Manel Rocamora.

PERPETUINA

(escrita per encàrrech d' una xamosa orfaneta)

Oh pare, vostres ulls varen tancarse

al tocar de la Mort I' hora fatal;

desconsolats y sols vares dexarnos

per empendre més tart lo caminal

Mes abans que en lo Cim pogàni reunirno;.

y estrényens abraçats eternament,

permelàu que en la tombï hi pose ara

prova de que us recordo constantment.

J. Sala y Bonfill.

Dia de Difunts de 1903.
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UNA NOVA TRADUCCIÓ CATALANA

DE LA IMITACIÓ DE JESUCRIST

Tenim una singular satisfacció en oferir a nostres lec-

tors les primicies de la traducció catalana que del celebrat

llibre del V. Tomàs de Kempis està pròxim a donar a la

estampa nostre amich Mossèn Gayetà Soler, per medi de

la Casa editorial de Gustau Gili. Lo treball que s'ha emprés

Mossèn Soler, serà verdaderament remarcable, puix posarà

al descobert que les traduccions castellanes del P. Granada

y del P. Nieremberg, lo meteix que les catalanes del P. Bo-

naura y del P. Pi, com la del bon Thos y Codina, sens que

puga exceptarse la primera de totes, la que en valencià feu

a mitjan segle XV lo retórich Miquel Pérez (de la qual se-

gons se diu se'n farà aviat una nova edició pera'ls erudits),

son totes elles fetes ab sol lleugeresa, tant a la'^Iletra y sens

profundisar l'esperit del llibre, que estan plenes de vague-

tats, d'equivocacions tan sensibles com lo traduhir cons-

tantment sensi/w per sentits, en lloch de parer, seny o Ju-

dici, segons los casos; de obscuritats, sobre tot en los mil

textos de Sagrada Escriptura de que està empedrat lo

Kempis, y molt més en los passatges ja obscurs en l'origi-

nal; per lo que s'imposava una nova traducció, per molt

que a primera vista semblés sobrera.

Sabem que la traducció anirà precedida de un bell tre-

ball críiich sobre lo verdader autor de la Imitació, y orna-

da ab l'autógraf de Tomàs de Kempis y alguns altres gra-

vats a n'ell relatius.

Ara vejan nostres lectors la mostra.

CAPÍTOL XLIII DEL LLIBRE TERCER

CONTRA LA VANA CIÈNCIA DEL MON

1.— Fill, no 't dexes portar de les belles y sobtils sen-

tencies dels hómens, puix lo Regne de Deu no es lo premi
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de les paraules, sinó de la virtut. Escolta les míes paraules

que inflaman los cors, il-luminan los enteniments, portan

compunció y aconhortan moll.

May llegescas cosa pera semblar després més docte o

més savi. Procura l'esmena dels vicis, y assó l'aprofitarà

més que '1 conéxer moltes qüestions difícils.

Per molt que llegescas o aprengas, hauràs de retornar

sempre al sol Principi de tot.

Jo só qui ensenya al home la ciència y qui dona als

humils un conexement més clar que '1 que podrían donàr-

loshi los hómens. Aquell a qui Jo parle, prompte serà savi,

y avençarà molt y molt en la virtut.

jAy d'aquells qui volen apendre moltes coses curioses

de humana ciència, y cuydan poch d' apendre la manera
de servirme! Vindrà lo dia en que aparexerà lo Mestre dels

Mestres, y lo Senyor dels Àngels, Jesucrist, a pendre la lli-

çó a lots, a examinar la conciencia de cada hú. Y llavors

se resseguirà Gerusalém ab llanternes, y sortirà a la llum

lo que estava en tenebres, y les llengües no tindran parau-

les pera defensarse.

Jo só qui en un moment elevo l'enteniment humil,

pera que entenga més coses sobre l'eterna Veritat, que
si hagués passat deu anys en los estudis. Jo ensenyo

sens remor de paraules, sens menyspreuar les opinions

d' altri, sens pretensions y sens disputes d' argumen-
tació.

Jo só qui ensenya a menyspreuar lo terrenal, a abornr

lo present, a cercar lo eternal y a assaborirlo; a fugir dels

honors, a soportar los escàndols, a posar en Ml tota la con-

fiança, a no desitjar res fora de Mi, y a amarme fervorosa-

ment més que iot altra cosa.

Y no ha mancat qui.amantmede tot cor, aprengué coses

divines, y parlà maravelles. Avençà mésdcxantho lot, que
estudiant coses subtils. Emperò a uns ensenyo coses co-

munes, a altres coses singulars; a uns m' aparesch suau-

ment en signes y figures, y a certs altres dono a conéxer

mos misteri» ab gran clareiat.

Una sola cosa diuen los llibres, mes no a tots enstnyan
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igualment, puix pera 1' esperit, Jo só lo mestre de la veri-

tat, lo qui cala los cors, qui penetra los pensaments, qui
inspira les accions y qui premia a cada hú segons les seues

ebres.

Gayetà Soler, Pvpe.

LA MORT DE LA PÀTRIA

Les campanes totes ploran,

cel y terra estan de dol,

es campanes tocan totes,

bim, born, barambam, bim, born.

Desde l'Ebre fins a França
tot son llàgrimes y plors,

tot son llàgrimes y q uexes,

7 gemechs y jays! de dolor;

y una espessa nuvolada

d'ales negres com lo corp,

per lo espay va desplcgantse

com si fós ja la tardor.

Si per cas s'ou en la prada

lo cantar d'algún pastor,

aqueix cant sols ne don pena
puix recorda als Segadors,

y la gayta més alegra

cambiant ensem ps de tó,

I ' ïií p'ia

com l'aucell que anyora'l bosch.

jCatalunya, Catalunya!

jdolça Pàtria del meu cor!

^•Perquè bogan les campanes
per qui estan tocant a morts?

Tan bon punt n'ha sortit l'auba

Felip V n'ha fet un clot
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desde un cap de riu a l'altre,

del Llobregat al Besòs;

y com l'àliga estenentse
'

de la Pàtria al milg del cor

ha enfonzat les seves urpes

per robarli'ls seus tresors.

Y en la heroyca Barcelona

ciutat presa a sanch y a foch,

sota un munt de runa y cendra

l'ha colgada axí que ha mort.

M. Planas.

LA PRIMAVERA

(Oda XXVII d'Anacreont)

Contempla con» al néxer

l'hermosa Primavera

derraman llors les Gràcies

sa fúria '1 mar sossega.

Mira com neda l'ànech

la grua al niu regressa

lo sol llu més brillant

y les boyres s'esquexan.

Del home los treballs

brillan també; la teira

sos fruits mostra, ab los seus

s'inclina l'olivera.

Los verts ceps se coronan

de pàmpols y s'ostenta

lo fruyt hermós penjant

D'entre'ls brots y fulleies.

Antoni Rubió t Lluch.

Febrer de 1877.
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UN DRAMA CATALÀ
A TRICHINOPOLY

A Trichinopoly, en lo cor de la índia, a mils y mils de

ilcgues de nostra aymada pàtria, se representà, ab gran

aplaudiment, un drama sobre historia catalana titolat Lo

Triomf de una noble causa (The Triomph of a noble

cau se).

La acció passa en temps de Raymond IV, y ve a ésser

una liuyta entre lo geni castellà, envejós y absorbent,

català, noble y Ueal.

Un noble castellà, anomenat Alvarez, vol ferse seua la

corona e imperar ab ses Ileys sobre la terra catalana; ab

aquest propòsit texeix una espessa xarxa de calumnies per

desbancar als hómens més fidels al Rey, y sobre tot al ge-

neral Alfons, que consegueix exilar. Se descobren després

les malifetes de 1' Alvarez: 1' Alfons es cridat de nou prop

del Rey; empro lo monarca, sempre magnànim, perdona

al culpable fill de Castella, qui sab, ab bona garla, discul-

parse, y fins sembla, ab ses rahons y xerrameca, tindré

rahó.

L' Alvarez, sempre perfidiós, continua treballant ab sa

camarilla de afiliats per enderrocar al Rey y fins assessi-

narlo; emperò li son descoberts novament los seus plans, y
lo punyal preparat per matar al Rey es enfornat en lo pro-

pi pit del criminal conspirador per la noblesa del monarca
adicte.

Lo autor de la lletra es un ilustrat belga, y los actors

foren nadius de aquelles apartades regions.

Terminà l' acte ab gran cridòria de hurrahs, roman-
guent tota aquella gent rublerta d'entussiasme per Cata-

lunya.

JosEPH Rafel Carreras.
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CONSELLS

Dut per la nau de la sort

d'eix trist mon en lo fer mar,

ab la fé al pit y'l seny clar

vés de dret vers lo teu Nort.

Dels teus bens un bon ús fes,

fuig dels plers que no son tals

donchs jo crech que un pler no ho es

si al fi d'ell hi van los mali.

Don pà y un lloch en ta llar

a n'el qui fam y fret té,

puix que'l gust de fer un bé

a tan bon preu no es pas car.

Viu sens fer molt ús del vi

puix que'l vi fa curts los anys;

fuig del joch, ja que a la fi

sol dur danys en lloch de guanys.

Sens por y ferm en ton lloch

y ab lo cap alt y'l cor net

fés lo que't diu lo teu dret

(pro fuig dels plets com del foch.)

Fes tot lo dit, que't pot dà

lo que val molt més que l'or:

un cos ben fort y ben sà,

llum al seny y pau al cor.

Ra iR Torres y Vilaró.
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INDICIS SANITOSOS

Los qui miraa lo moviment catalanista ab ulleres en-

telades per la passió, sia aquesta patriòtica, sia contraria a

la nostra causa, al fer lo balanç del any passat no podiàn

menys de caure en error gravíssim. Los uns consultant les

notes més sobressortints aplegades en sa memòria, diran

ab tò descoratjat: «No ha passat reso gayre be res. [Pobre

Catalanisme!» Los altres se fregaran les mans ab ayre sa-

tisfet, y esclamaràn: «jLo Catalanisme es mort y ente-

rrat!»

Y no obstant, l'any que acaba de transcórrer iia estat,

sens dupte, un dels naés aprofitats pefa la nostra causa, y

al passar balanç d'aquest any, cai que ho fèm ab serenitat

sens dexarnos portar per entusiasmes que, per més que's

fundessen en l'amor a la terra, haurían de resultar contra-

ris d'ella, principalment perquè no'ns duria en lloch més

que al descoratjament.

Tothom ha de convenir en que lo Catalanisme es un

moviment complexe: revindicar la personalitat d'un poble

es un treball coiectiu que abraça tots los rams de la activi -

tat hu i-ana y per axò es molt difícil seguir pas a pas un

moviment semblant. Com succeheix en un gran exèrcit en

campanya, quan ^e9 avençades reposan y tot sembla tran-

quil, les divisions de reserva s'afanyan, y tal vegada estan

preparant tota una sèrie de fortifiíacions que asseguraran

la Victoria d'aquell exèrcit que sembla en repòs.

Una cosa per l'istil passa ab la nostra causa.

Lo moviment purament polítich ha tingut com aque-

lles avençades, una tongada de repòs; perquè no hem de

assentar al nostre compte com aventatjoses les manifesta-

cions, més o menys espontànees, fetes ab motiu del viatge

del Rey a Catalunya.
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Però si pel cantó polítich s'observa aquest compàs de

espera, no succeheix lo meteix en altres ordres socials,

ahon se pot descobrir la existència d'una poderosa corrent

d'activitat sanitosa.

Y aquesta corrent activa es sanitosa perquè vé orienta-

da envers lo nostre ideal de sempre: Pro Pàtria. Per tot

arreu se nota un reviscolament de vida no dirigit a enfilar-

se a tal qual corporació popular ni a obtenir tal o qual

representació honorífica dintre del Estat Espanyol, sinó a

conseguir 1 enfortiment de la fè catalana en la generació

que puja; en treballar sens descans, en fer un art, una scien-

cia, una ensenyança, una educació purament de casa.

Y com que l'art, la sciencia, la instruccióy les costums

son lo veritable patrimoni d'un poble, patrimoni no tant

contingent com lo dels interessos materials; com que tot

lo moviment catalanista des lo seu començ s'ha dirigit a

revindicar no interessos materials, sinó la dignitaty la hon-

ra de la Nació catalana, heus aqu: perquè al notar aquest

moviment en lo nostre estol mentres'reposan les avença-

des, sentim batre lo cor plè d'entusiasme perquè esiàm se-

gurs de que aquesta es feyna de profit y la que'ns ha de

donar la victorià en definitiva.

Ja no es un colegi particular que s'estableix pera U
ensenyança de la infantesa ab lo método que Déu y la na-

turalesa imposan, sinó que de pertot arreu se sent remor-

eig d'infant llegint en català, comptant en catali y resant

en català, ben trist es confessarho, gayre be sens ajuda de

la Església ahon se continua resant en la llengua de la

nòmina.

En los barris obrers se fundan Ateneus y Escoles po-

pulars gratuïtes, diürnes y nocturnes, y una institució ca-

talana de bona mena, la dels Estudis Universitaris, esta-

bleix càtedres pera la ensenyança de la sciencia catalana,

fugint de la pcste dels mètodos de la ensenyança oficial: y

l'èxit corona la scua obra, no tant com voldrlan, ni tan

depressa, los qui ja desitjarlan veure lo gran edifici moral

de la Universitat Catalana completament acabat.



Però s'hi treballa de valent y no's peri tíi un quart de

jornal. Ja s'anuncia la publicació d'una Biblioteca pedagò-

gica, que tanta falta fa, no sols perquè los llibres de test

que la actual ensenyança proporciona son escrits en caste-

llà, y per regla general contra Catalunya, contra lo que

nosaltres més estimàm, sinó perquè gayre be sens escepció

contenen la sciencia de fà un sigle y mig, mal apresa y
mal pahida.

Una cosa nos satisfà d'aquesi gran moviment social

envers la cultura pàtria, que forma verdader contrast ab lo

caràcter que'ns ofereix la ensenyança oficial; aquest movi-

ment se'ns presenta modest, pràctich, sens gallejar de scien-

tífich y despreocupat. En gayre be tots los centres d ense-

nyança popular que s'han establert s'hi veu la mira de la

educació més que de la instrucció, sens que aquesta quede

desatesa. La creac ó d'Oifeons, de societats chorals inían-

tiis, de capelles de bona música sacra, n'es una bona pro-

va. La sola enumeració, especialment la dels establerts

aquest any, trauria del cor d'alguns catalanistes lo pesi-

misme de que parlavam abans.

Però qui parla de pesimisme en lo nostre estol al veu-

re com treballa la directora de totes aquestes institucions,

la que sembla condensació de la ànima de la terra, l'Orfeó

Català.'' L'establiment per l'Orfeó de la Festa de la Música

Calalana, la celebrac.ó de la primera d'aquestes anyals y'l

gros èxit que hi ha obtingut, son be prou per convèncer a

nostres compatriotes de que no sols no es morta la causa,

sinó que'l cor d'ella batega fort y plè de vida. Precisament

aquest any l'Orfeó Català ha comprat solars ahon alçarà

un edifici propi fent present a Barcelona d'una sala

de concerts digna d'una capital europea: axò sol ja es equi

valent a la obertura d'una trinxera inexpugnable que'ls

nostres entmichs hauran de respectar si encara en quel-

com s'esliman.

Y per altra banda ^-què'ns ofereix lo camp deia políti-

ca espanyola.^ Aquest si que es un camp perdut que ja no
cal parlarne. Aquí també ki veyèm indicis sanitosos pera
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la nostra causa. Es inúiil buscarhi una orientació; en va

oercarhi un home de clar criteri: no poden ter foch nou

perquè no saben ahon trobarlo y'l vell no té de què viure.

^Quines sorpreses nos reserva l'esdevenir? Ningú po-

dria dirho; però si treballinn ab fè en la obra de reconsiitu-

Gió de nostre patrimoni nacional, caiafatejant ab zel aques-

ta barca que la Providencia ros ha confiat, podrà venir lo

díe de la desfeta però ella serà prou forta pera resistiria y
durnes a bon port, ab companyia o sense.

Sebastià Farnés.

SONET

Primavera y Amor son dugués coses

que sentintse germanes, nit y dia

dancen als raigs del astre que les guia

davall los pòrtichs garlandats de roses.

Fermes de vida, sanes, delitoses,

alçan pel mon un himne de follia

bieçant l'encant de notes voluptuoses

al bell calor de l'ampla fantasia.

Anem tots dos, fruini ia Primavera,

anem tots dos, assaborint la vida,

flor que enamoras mon cor irradiant;

sobre tapís de flors de margarida,

sota ruxais de flors de rosa vera.

per tota tu, vull viure boy cantant.

A. DE RlQlK
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JANER
AYGÜA AL JASER, OMPLA BOTES Y GRANER

1 Diu. )J< La CiRCOUCisió del Sentor, sant Concordi, m.: se v. a

Besalú. Sta. Eufrosina y Sts. MhH yOdiló, abats. (I. B.)

2 Dill. Sant Bliduif. ab., fill de Tarragona, y sant Macari. ab.

3 Dim. Sant Daniel, m.; se v. a Barcelona, y santa Genoveva, v.

4 Diin. Sant Tito, b. y c. y santes Dafrosa y Beneta. mrs.

5 Dij. Sants Teiesforo, p. y m. y Flatnidià, m.: se v. a C"xé.

6 Div. >J< La adoració dels Sants Reys: se v. a Barcelona. (L B.)

7 Dis. Sant Ranaón de Penyafort, c. fill de Barcelona.

8 Diu. Sants .\poliiiar, b. Eiadi, m. Llucià, pvre. y Mazimià, m.

9 Dill. Sant Marcelí, b. y Stes. Marciana y Basilissa. v. y nars.

10 Dim. Sant Pere Urcéolo, Duch de Venècia; se v. a Guxà.

11 Dim. Sant Higini, papa. santa Honorata, v., y sant Salvi, b.

12 Dij. Sants Nazari, c ; se v. a Cuxíi. Victorià, c. y Alfredo.

13 Div. Sant Lleonci. b., santa Glafira, v. y sant Gumersindo, m.

14 Dis. Sant Ephis, m., fill de Càller, y sant Hilari, b.

15 Diu. Lo Dolcissim Nom de Jesús, y Sant Pau. primer hermità.

16 Dill. Sant Honorat, b. de Arles; se v. a Barcelona y Perpinyà.

17 Dim. Sants Anton Abat. Sulpici, h. y Sta. Rosalina, v.

18 Dim. La Càtedra de St. Pere en Rom;!, y santa Prisca, v.

19 Dij. Sant Canui. rey, m. y santes )'i i y Germana, mrs.

20 Div. Sant Sebastià, ra., patró de Baircelona y Mallorca.

21 Dis. ^ants Fruytós, b., Auguri y Eulogi, diaques m., fills de

Tarragona, y santa Agnès, v y m.. se v. a Manresa.

22 Diu. La Sagrada Família. Sants Vicens, m., de Valencià. Vi-

cens. Oronci y Victor ab sa mare Aquilina y son marit.

23 Dill. Sant Ildefons, arq. y St. Joan Altnoyner, c. se v. a Vich.

24 Dim Sant Plàcit, m. se v. a Cambrils y sant ^Timotheu, b.

y m.; se v. a Vilassar.

25 Dim. La Conversió de St. Pau, ap. y la del B. RamóD Llull.

26 Dij. Santa Paula. v. y sant Policarpo. b. y m.

27 Div. Sant Mer, abat de Banyoles, sant Teodosi, b. de Barce-

lona, y sant Joan Crysóstom. b.

28 Dis. Sant Tirs, m.; se v. a Banyoles, sant Carlemany. se v. a

Aquisgr^n ya Provença, y SI. Klavià, m.,se v.a Verdú.

29 D u. Sant Francisco de Sales, b. y sant Valeri, b. y c.

30 Dill. Santa Martina, v. y m.. y santa Marcela. viuda.

31 Dim. Sant Pere Nolascb, c; se v.a Barcelona, y lo B. Bernat

de Travesseres, m.; se v. al Urf^ell.
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FEBRER

t'I^BRER PLDJÓS, ORDIS EN GROS

1 Dim. Sant Ignasi, b., ysant Cecili, b. ym.
i Dij. >í< ifl Purificació de Nostra Senyora, Ntra. Sra. de la

Bonanova, y sant Corneli, p.

3 Div. Sant Blay, b, y m.; se v. a Barcelona, y sant Oscar. b.

4 Dis. Sant Andreu Corsino. b., y sant Rembert, b.

o Diu. Santa Calamanda, v y m., Glla de Calaf, Santa Àgata, v.

y m.; se V. a Barcelona, y 'Is 'sants Màrtyrs del Japó.

fi Dill. Lo Sant Mysteri de Cervera, sant Amant, b., se v. a

Perpinyà, y santa Dorotea, v. y m. se v. a Capellades.

7 Dim. S.int Romualt, ab. y sant Ricart, rey.

8 Dim. Sant Joan de Mata, f., se v. a Falcó, y sant Juveoi, b.

9 Dij. Santa Apoionia. v. y m., se v. a Barcelona, y sant Ne-

bridi, b. de Tarrassa.

10 Div. Santa Escolàstica, v. patroaa de Vich, snta Sotera pa

trona de Paiamó.s, y sant Gui.Iéra, c.

Los ?et Sirvents de Maria, y sant Jonàs, monjo.

Santa Eulària, v. y m., filla y patrona de Barcelona.

Sant Benigne, m. y santa Cíitarinado Rizzis, v.

Sant Valentí, b. y ni.: se v. a NavarcUs; sant Valenlf,

Pvre. m ; S'- v i Rib.ïs, y sants Vidal, Zenóti, y Fi«li-

cula, mr-*.; se v. a Serrateix.

SantPaustí, Pvre. y santa Jovita, mrs.

Sant Honéssim, m. y sant Honest, b. de Tolosa.

Sant Policroni, b. sant Donat, c. y santSilví, b.

Sants Siqjeó, b, y m. Apòstol de Provença y Eladi, trq.

de Seplogesma. Nlra. Sra. del Campanar, y Sis. Àlvar y
Conrat, cfs. —.•Inima (I. B).

iO Dill. Lo B. Mau'ici Proela, fill de Torroella tie Montgrí, se

v. u Castelló de Anipurics.

i\ Dim. Li Miraculosa Llum de Mitnresa, santa Irene, v.

iï Dim. La Càtedra de Sitnt Pere en Antioquia y sant Pascati, b.

13 Dij. Sant Pere Damià, •>.. y sania MargHrida deCortona.

i4 Div. Siint Macià o MiitLts, »p., y santa Priïnilivu, m.

iS Dis. S ni C< ssari, b.. y sant Avertà. c lill de Límoges.

ifi Diu. de Sexagesma Nlra. Sra. de nuadiilupr de Mi'xicli. y

santti .Marcela. (L B.)

il Dill. Sani Nehtor, b. \ sani Buldomcr, c.

i8 Dim. Suat Rufl, m., «ant Teoíil, m. y sant Romà, ab.

11



MARÇ
QUAN PKL MARÇ TRONA. LA AMETLLA ES BONA

1 Dim. Sant Rosseodo, b., y l'Angel de la Guarda de Tortosa.

2 Dij. Saut Simplici, papa, fili de Bdrce ona, y sant Ab.-^ló.

3 Div. Sants Medi. pagès; se v. al Vallès, y sant Hermenter.

4 Dis. Sts. Agatodor, b. de Tarratona y Eteri. b. de Barcelona.

5 Diu. de Cincogesma, Sant Geràssim, anacoreta, y lo B. Nico-

lau Factor. (I. B.)

6 Dill. Sant Olaguer, b. de Barceluna, y sant Victorí, na.

7 Dim. Sant Tonoas de Aquino, dr.. y santa Perpètua, v. y m.

8 Dino. de Cendra. Sant Joan de Deu. f. Abst. de carn. (1. B.)

9 Dij. Sant Pacià, b. fill de Barcelo:ia. y sta. Franciscà Romaat.
10 Div. Sant Melitó y 39 companys martyrs Abst. de carn.

11 Dis. Sant Constantí, c santa Aurea, v., y sant Ramir, m.

12 Diu. I de Quaresma, Sants Gregori, p. y dr., y Mamilia, m.

13 Dill. Sants Leandre. b. Weidrach. ab. y Roderich, m.

It Dim. Santa Florentina, v. y santa Matilde, regina.

—

Anima.

15 Dim. Santa Madrooa, v. y m , filla y patrona de Barcelona, y
•ant Ramon Serra, ab. d<' Fitero, f.

—

Témpores.

16 Dij. Sai.t Heribert, arq.. y saiit Juiía, m.

17 Div. Sants Patrici, b. y.Toseph d'Arimatea, c. Abst. de carn.

Témpores.

18 Dis. Sants Gabriel arc , Feliu, diaca, y lo B. Salvador de Hor-

ta, fill de santa Coloma de Farnés.— Te/ap.

—

Ordres.

19 Diu. // de Quaresma. Sant Joseph. espòs de Ntra. Sra,

20 Dill. Sant Benet. m. de Cerdenya: se v. a Martorell.

21 Dim. Sant Benet, ab. y t., y Sant Filemó, m.

22 Dim. Sant P-fU, b de Narbona: se v. a Anglesola.

23 Dij. Sahts Domici. Pelagia y Teo lora, fills de Tarragona, y
lu B Joseph Oriol, fill de Barcelona,

24 Div. Sant Agapít, b y m y sant Róniul. m. Abst. de carn.

23 Dis. ^ La Anu.nciació de Ntra. "^ra. y sant Dimas lo bon lla-

dre y la Mare de Deu del Chor — .\nijna.

26 Diu. /// de Quaresma. Sants Càstulo y Teodosi, inrs.—Anima.

27 Dili. Sant Fileto, santa Leda,sos fills Macedoni yTeoprepida,

Amfiloqui y CrO' idas, mrs.de Barco-lona.

28 D.m. Sants Sist UI, p , Timoteu. n\.. y Bertoldo, c.

29 Dim. Sants Fustasi, ab., Segóo, m.. y Pastor, b.

30 Dij Sant Joan Cliniach, ab.

;<1 Div. Sta. Baibina, v.y m., y st. Amadeu, Duch. \bst. de carn.
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ABRIL
PEL .«ES DE ABRIL NO TB'N TOQUES NI UN FIL

I Dis. Santa Teodora: se v. a Gracia, la Invenció de sants Llú-

cia y Marcià a Vich, y sant Venanci, b y m.

í Diu. IV de Quaresma. Sant Francisco de Paula, f.

—

Anihia

3 Dill. Sant Benet de l'alcrm, c. y sant Ricart, b.

4 Dim. Sant Víctor, bisbe de Barcelona, y santlsidor, arq.

5 Dim. St. Vicens Ferrer, c. patró de Valencià, y sta. Emilia, v.

S Dij. Sant Celestí, papa y sant Cels, bisbe.

7 Div. Sant Epifani, b. y na
, y sant Ciriach, na. Abst. de carn.

8 Dis. Sant Joan de Organyà, fill de Bellca\re, y abat de Bell-

puig de les Avellanes, y sant Albert, c.

—

Ordres.

9 Diu. de Passió. Santa Maria Cleofé y santa Cassilda, v.

10 Dill. Santa Geleriana. V. y m., filla de Vich, sant Ezequiel

.

prof. y sant Florenci, m.

11 Dim. Sant Lleó Magne, p. y santa Florència, m.

II Dim. Sants Verona y Zenón, mrs. fills de Tarragona.

13 Dij. Sant Hermenegi ilo, en Tarragona, y sant Justí, m . se

V. a Sant Quinti de Mediona.

14 Div. Les Dolors deNtra. Sra. Sant Felicià, m ; se v. a Barce-

lona, y sant Telm, c. Abst. de carn —Anima.

15 Dis. Santes Basilissa Anaslasia. nir.s. —.Vnijua.

16 Diu. de Hams. Sants Toribi, b. y Llaniberl, pagès.

17 Dill. Sant Anicet, p. v m. y sant Robert, ab.

II Dim. Sant Eleuteri, b. y sa mare s mta Antía, m.

19 Dim. Sants Vicens «le <;obliure. m. y Grecenci, c .tí^^/. <i#

carn, avuy y 'os tres dies següents.

20 Dij. Sant. Sants Víctor, Zuticu, Zeno, ActMidi, Siberi. Crisl«V

fol, Theo y lo nen Antoni, mrs. de Olot.

21 Div. Saní. Sant Anselm, b. y dr. y sant Silvi. m.

22 Dis. Sant. Sants Sutoro y Gayo, p y m. y sant Apeles

2S Diu. Pasqua de Hesuryecció. Sant Jordi, m. phiró de r.ata

lunya. y >anl Jordi, b. y c. de (^erdeiiya.

34 Dill. Sant Daniel, ni. se v. a Girona y Sant Fidc', m.

II Dim Sant March, evangelista. Lletanies majors. (1. P )

t6 Dim. Nlra. Sra. del Bon Gonsell, ysHUt Marcelí, p.— Atii-, f

S7 Dij. Sant Pere Armengol, till de Guardia de Prats.

28 Div. Sants l'rudenci, h y c. Vidal. m. y Pau do la Creu, c.

29 Dis. La inv. del cos de st. Cugat, m.en lo Vull<^s, yst. Pere m.

:iO Diu. de Quasitnodo. SI. Eutropi, b. y sia. CiitHfina de Sena. n
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MAIG
PEL HAIG EO BON PAGÈS, DE LLAURAR DEU ESTÀS LLEST

1 D.!l. Sant Felip y sant Jaume, ap., y sant Segimón, rey, se v.

en lo Montseny.

2 Diin. Sts. Ambrós y Simplici: se v. a St. Joan de les Abadesses.

3 Dim. La Invenció de a Santa Creu y s mta Antonina.

4 Dij. Saola Mònica, vda.. y sant Froilà, m.

5 Div. La Conversió de sant Agustí, y sant Pío V, p,

6 Dis. Sant Joan Ante-Portam-Latinam, y st. Joan Biclarenso.

7 Diu. Ntra. Sra. de Montserrat, Patrona de Catalunya, la Divi-

na Pastora, sants Just, m
, y Sist, m. fill de Celrà.

8 Dill. La aparició de smt Miquel Arcàngel.

9 Di n. Sant Gregori Naciancé, b y santa Nona, sa naare.

10 Dim. Sant Antoni, arq. y santa Beatriu, v.

11 Dij. Sant Eudalt, m. sant Anastasi, fill de Lleyda y 7S com-
panys; se V. a Badalona, y sant Ponç, m.

lï Div. Sant Pancràs, m. y sant Domingo de la Calzada, c.

13 Dis. Les Santes Espines de la Corona de Jesús a Tàrrega.

sant Pere Regalat, c. y sant Mus, pvre. y m.

14 Diu. Lo Patrocini de sant Joseph. Ntra. Sra. del Alba, se v. a

Tàrrega, y santes Justa. Justiní y Henedina, mrs.

13 Dill. Sant Isidor, m., sant Isidro llaurador y sant Indaleci.

16 Diu. Sants Just, Faustí y Tranquili, mrs , se v. a Vich.

17 Dim. Sant Pasqual Bailón, y sant Torpetes, m.

18 Dij. Trasl. del Braç de sta. Tecla. m. yst. Fèlix de Cantalici, c.

19 Div. Sants Joan de Cetina y Pere de Duenyas; se v. a Vich.

20 Dis. SantBaldiri, m. de Nimes, y sant Bernardl de Sena, c.

21 Diu. Sant Timoteu, m., santa Aglae, v., y sant Secundí, m.

22 Dill. Santes Julià y Quiteri't, mrs. y santa Rita de Cassia, vda.

23 Dim. La Aparic'ó de sant Jaume, ap., sant Vicens, m., y san-

ta Humiliana, v.

24 Dim. Beat Ponç de Planella, m. fill de Moya.

25 Dij. Sant Gregori, p. y santa Magdalena de Pazzis, v.

26 Div. Sant Felip Neri, f. y sant Agustí, ap. de Inglaterra.

27 Dis. Sant Joan, p. y m. y'l Ven. Beda. pvre.

28 Diu. Sant Just. b. d'Urgell y sant Just, c. fil de Vich.

29 Dill. Sants Vot y Felip, mrs —Lletanies.—Abst. de carn.—(I . B.)

3» Dino. Sants Gabí, Crispul y Crfecencia, mrs. y st. Fernando
rey.— Lletanies.

31 Dim. Ntra. Sra. del Amor Hcrmós.—Ltotanw.—i4òs(. de carn.
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JUiNY

DE PROP DE LLUNY, CORPUS PEL JITST

1 Dij. ^ La Ascenció dnl Senyor y Sant Inyigo, ab.

—

fi. P.i

1 Div. Sant ErHsme, b. y ra., y sants Pere y Marcelí, mrs.

3 Dis. Santa Clotilde, regina, y lo beat Joan Grau, c.

4 Diu. Sant Francisco Caracciolo, f. y santa Saturnina. v. y ni.

5 Dill. Sant Bonifaci, b. y sant Doroteu, c.

6 Dim. Santa Càndida, vda. se v. a Gualbes, y st, Norbert, b. y f.

7 Dim. S-int Sibini6, ra.. santa Genívera, v. y m. y sant Paa, b

8 Dij. Sants Germà, Jusl, Paulí y Scisi, mrs.. fills de La Perú;

se V. a Girona, sant Medai-d, b
, y sant Salustià, c.

9 Div. Sant Prim m. y sant Felicià, m., se v. a Barcelona.

10 Dis. Santa Oliva, v. y m.: se v. a Olesa, y santa Margarida.

Abst de carn -M^I. B )

11 Diu. Pasqua de Penlecoslès. Sant Bernabé, ap. y sts Feliu >

Fortuïtat, mrs.—(L B.)

lï Dill. Sant Onofre, hermità y sant Joan de Sahagún, c—(L B.)

íl Dim. Sants Antoni de Padu', c. Kvidi, m. y Patró, c—(1. B.)

H Dira. Sant Basili, b., sta. Dij.na, v y m., y st Elisseu, proL —
(I B.)— Dejuni.

15 Dij. Sants Modest. Vito > Grescencia, mrs."— Ani»)ifi.

16 Div. Sts. Quirse y Juliti. fill y mare, rars., «ta. Luiganla. v.

— Témpores—Dejuni.— ([ B.)

17 Dis. Sta. Teresa, regina, y sts. \I nel. Sàbd é Ismael, m s

— Téinpores.— Dejuni.—Ordres.— Xninia.—(1. B.)

18 Diu. La Santissimi Trinitat Sants Teódul, Lleonci, Josepli y

Maria. mrs. de SantC igatdel Vallís y sta. Marina, v.

19 Dill. Sants Gervasi y Protasi, mrs
, y sant Guillem, ab.

SO Dim. St. Silveri, p. y m .: saües Idaberga, v . y Florentina, m
21 Dim. Sant Palladi, arq. y c . y sant Lluis de Gonçagii, c.

ii Dij. li< (>(>RPrs Christi. .Sant Pauli de Noia, b. yc.

13 \)fv. Sant Simeó Stilila, y «anls Jo in y Feliu. Pvres. mrs.

2* Dis. La ^alivilnt de sant Joan Hla.. patró de Perpinyít. y ••

molts pobles do Catalunya y santa Fost, m.

15 Diu. Sant Adalbert, c. sjnla y Fobronia, v.

t6 Dill. Sants Joan y Pau. mrs.; se v. a Barcelona, sant Salvi. h.

27 Dim. Sant l^adislau. r>.'y. y sant Benvingut, c.

28 Dim. Sants Lleó y Pau, papes —Dejuni ab abstinència de carn.

29 Dij. >i« Sajit Pere v Samt PaU. apòstols, y sant Marcel, m.

10 Div. Lo Sagrat Cor de Jesús. 1.0 inn•.lyri de\B. Ramon Lluil.
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JULIOL
AL JULIOL LO RaHINET PORTA DOL Y LA OLIVA TAMBÉ'n VOL

1 Dis. Santa Elionor de Provença. y sant Ga.o, b.

2 Diu. La Preciosíssima Sanch de N. S. Jesucrist. La VisitaciA

de Ntra. Sra. y sants Procés y Martinià. mrs.

3 Dill. Sant Trifó y comp. mrs.

4 Dim. B. Gaspar de Bono, fill de Valencià y sant Laureà. b.

5 Dim. Sant Miquel dels Sants. c. fill de Vich.

6 Dij. Sant Isalas, prof., sant Goar, c, y sant Rónaul, b.

7 Div. Sant Ot. b., fill de la Sea d'Urgell, y sant Pelegrí, na.

8 Dis. Santa Isabel de Portugal, v lo Beat Pere Cendra, c.

9 Diu. Lo B. Pere Centurió, c, fill de Barcelona, sant Zenón

m , y la segona Traslació del cos de santa Eulària.

10 Dill. Sant Cristòfol, m., santa Arna'ia, v., y sant Genaro. ni.

11 Dim. í.a Dedicació de la Catedral de Tarragona. Sant Pío. p y

m. y santsJanua i y Abundi, Pvres.

12 Dim. Lo Sant Crist del Hospital de Vich, st JoanGuelbert. ab.

13 Dij. La Traslació dels Cossos dels Sts. Mrs. Gaudenci, Benet,

Teodor, Felicitas, Clemència y Columna, de Valls.

14 Div. St. Bonaventura, card., y sant .lust, m., se v. a Tàrrega.

15 Dis. Sant Camilo de Lelis y sant Antíogo metge, m. de Cer-

denya, y sant Enrich, se v. a Perpinyà.

16 Diu. Ntra. Sra. del Carme y lo Triomf de la "^anta Creu.

17 Dill. Sant Hou, m. de Celrà,{sant Cor II. m. y ^ant Aleix. c.

18 Dim. St. Fiederich, b. y c. y sta. ''inforosa ab sos set fills mrs.

19 Dim. Sant Pere de la Cadireta, fill dü Moya y la entregií de les

claus de la ciutat de íiarcelona a la Puríssima.

20 Dij. Sant Elías, prof.. y stes. Margarida, y L'iberada v. y m.

21 Div. Santa Pràxedes, v., patrona de Palma de Mallorca.

22 Dif. Santa Maria Magdalena, penitenta, apòstol de Pruveni;a.

23 Diu. Sant Llibori, b., santa Erun lina, v. y sant Apolinar. b.

24 Dill. Santes Cristina, Niceta y .\quiliiia, vgs. y mrs. Dejuni.

23 Dim. ^ "^ANT Jaume, apòstol de Catalunya y sant Cugat, m.

26 Dim Santa Agna, mare de Ntra. Sra.

27 Dij. Santes Juliana y Semproniana, V. y mr., filles de Mataró.

28 Div. B. Lluís Eiarch, c. fill de Barcelona y la Bla. Caterina

Tomàs, filla de Valldemossa, (Mal orca).

29 Dis. Sta. Marta, v., venerada a Provença, y sta. Seraíina . i:J.

30 Diu. Sts. .\l)dón y Sennen, mrs , se v. a Arles y a Barcelona.

31 Dill. St. Ignasi de Loyola, f.. patró de Manresa.
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SETEMBRE
AL SKTEUBRE M> 7A CAP ARKUGA 'L VENTRE

I Div. Sant Gil, ab., sant Arthur d'Irlanda, y sant Llop, b.

S Dis. Sant Antolí. m. y saot Esteve, rey.

3 Diu. Ntra. Sra. de la Consolació y Ntra. Sra. de la Cinta,

Sts.Nonici. b.de Girona y Plàcit.m., sev. aGranoUers.

4 Dill. Santa Rosalia de Palerm, v. y santa Càndida, v.

5 Dim. Sant Llorenç Justinió. b. y santa Obdulia. v,

6 DiD3. Sant Faust. m. y sant Vicens, m., patró de Besalú.

7 Dij. Lo B. Mateu de Agrigento, c, fill de pares catalans.

8 Div. >í« Lt Naxemem de Ntra. Sra. y lo B. Domingo Castellet,

fiü d'Esparraguen».

9 Dis. Sant l'ere Claver. l fill de Verdú, y santGorgoni, m.

10 Diu. Lo Dolç Nom de Mana. lo B. Jacinlo Or{anell,m.

II Dill. Sant Emília, b.. fill de Llivia, y lo sant Mysteri de sant

Joan de les Abadesses.

5 2 Dim. Lo B. Miró. c.de Tagamanent, Sts. Lleonci y Teódul mrs.

i3 Dim. Sant Amat, ab.. till de Tarragona y sant Eulogi, b.

La Exaltació de la ^anta Creu, y sant General, m.
Sant Vicens y santa Clara, mrs.; se v. a Llissà de Vall.

Sart Corneli, p. y sant Cebrià, m.

Ntra. *enyora dels Dolcrs. Sant Llambert, b. y ra.; se v. a

Lledó, y la Impressió dé les Hagués de sant Francesch.

St. Ferriol, m.. se v.|a Besalú, yst. Tomàs de Vilanova, b.

Sant Genaro. b. y mr. St. Desideri, mr. se v. a Mataró.

20 Dim. Sant Lustaquí y comps. mrs. Témpores.— Dejuni,

ii Dij. Sant Mateu, ap. y evang. y Sta. Ifígenia, v.

22 Div. Sant Maurici, se v. a Manresa y St. Crescent, m. Tém-
pores.—Dejuni.—(1. B.)

23 Dis. Santa Tecla. m. patrona de Tarragona, r^mporcs.—Deju-
ni—Ordres.—(I. B.)—(f A Tarragona.)

24 Diu. Ntba. Sr.\. I.E la Mercè, patrona de Barcelona y'l B. Dal-

mau Monner. c, fill de Sta. Coloma de Farnés.

25 Dill. Santa Maria de Cervelló, fund., filla de Barcelona y sant

Fost. fill d'Aiguayre.

26 Dim. St. Cebrià, m.. y Sta. Justina, v. y m.; se v. a St. Quintí.

27 Dim. Sant Cosme y St. Damià, metges, mrs., y St. Adolf, m.
28 Dij. Sant Wenceslau. m. y lo beat Simó de Roxas, c.

29 Div. La Dedicació de sant Miquel Arcàngel.

SO Dis. Sant Geroni, doctor y f.. y santa Sofia, vda.

a

14
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OCTUBRE
PER SANT LUICH, SEMBRA PAGÈS MULLAT O EXUT

1 Diu. Ntra. Sra. del Roser, Lo Sant Àngel Custodi, y sani Re-

migi, b. y c. Jubileu del Rosari.

• 2 Dill. L'Angel de la Guarda de Barcelona, lo B. Berenguer d•

Peralta y sant Llògari, b. y c.

3 Dim. Sant Candi, m. y lo B.Joan Macias. íill de Canet de Mar-

4 Dim. Sant Francesch, f. y St. Tirs y 5 companys mrs.

3 Dij. Sant Froylà, b. y sant Plàcit, m.

6 Div. Sts. MArtyrsde la Llegió Tebea, se v. a Barcelona; sant-

Emili y Julià, mrs.: Sta. Faustina, m. y St. Bruno. í

7 Dis. Saíít August, c. y sant March, papa.

8 Diu Ntra. Sra. del Reraey, Sta. Keparacia, v. y m.

9 Dill. Sant Dionis Areopagita y comp. mrs. d'Arles

16 Dim. Sant Gereó y 318 màrtyrs.

11 Dim. Sant Sabí, c. fill de Barcelona, .santa Plàcida, m., •-

Genfs, soldat, y sant Nicasi, b.

12 Dij. Ntra. Sra. del Pilar y St. Rarimi. arq. y m. de Cerdr

13 Div. Sant Eduart, Rey, y sant Grau, abat.

14 Dis. Sant Calixle, p. y m. y santa Forlunada. v. y in.

13 Diu. Santa Teresa de Jesús, v. y fundadora.

IG Dill. Sant Galdericli, pagès: se v. al Rosselló y a Barcelona

17 Dim. Santa Eduvigis. vda.. y la Bla. Maríjarida Alacoque, -.

18 Dim. Sant Lluch, evangelista y santa Trifona. emperatriu.

19 Dij. Sant Pere de Alcàntura, c. y sant Varo, soldat, m.

20 Div. Sants Joan Canci, c, Aureli, m., y santa Irene, v. y n

21 Dis. Sles. Ursula y 11 vòrgens mrs.: cinch se v. a Barcelona.

22 Diu. Sant Bacari, b. de Vich, y .santTeodor, noy, nï.

2;< Dill Sant Pere Pascual, fill de Valencià, la primera ïraslacu'

del Gos de àanla Eulària, sants Vii•lor, Pacíficb, Justa

y Clara, mrs.; se v. a Manlleu

24 Dim Sant Rafel arcàngel, sant Bernat Calvo, b de Vi(

!

de Reus. y sant Martirió, b. patrA de Banyoles

SS Dim. Sants Crispi y CrispiniA, mrs.. y santa Daria, ni.

ae Dij. Sts. Llucióy Marciu, mrs. fills de Vich. y Evarist, p

27 Div. Sant Florenci, m. y santes Sabína y Eugènia, mr-

28 Dis. Saot Simó y sant Judas Tadeu, apòstols.

29 Diu. Sant Narcis, b. fill y patn'» de Girona, (f A Girona )

SO Dill. Sants Claudi. Luperci y Victori, mrs.

81 Dim. St. Quintí, m. y la Dedicació de la Seu de Llcyda. Dt^juni.
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NOVEMBRE
AL NOVEMBRE QCl NO HA SEMBRAT QUE NO SEMBRE

1 Dim. >i< Diada de Tots los Sants, y sant Benigne. Pvre.

2 D'ij. Li Commemoració dels fidels difunts, y Santa Eusto-

quia. V. y m.

—

Jubileu en totes les Parròquies.

3 Oiv. Sant Ermengol, fill y b. de Urgell, y los Innombrables

màrtyrs de Çaragoça. (f A Urgell.)

t Dis. .Sant Carles Borromeu. arq. y c. y santa Modesta, v.

3 Diu. Sant Zacarias. profeta, y santa Isabel, pares de sant

Joan Baptista.

6 Dill. Sant Sever, b. y ra.fill de Barcelona, y 4 Sacerdots mrs.

7 Dim. Sant Ernest, ab. y sant Fortià, m.; se v. a Torelló.

8 Dim. Los Quatre Sants Màrtyrs Coronats.

9 Dij. La Dedicació de la Basílica del Salvador a Roma, y lo

Sant Grist de Balaguer. (7 .\ Balaguer.)

Div. Sant Andreu Avelí. c. y santa Trifosa, v.

Dl*. Lo B.Jofre de Blanes, c; se va Barcelona, y St. Martí, b.

Diu. Lo Patrocini deNtra.Sra. Sts. Benet. m.;y Martí, p. y m.
Dill. Sant Estanislau de Kostka, c.

Dim. Sant Serapi, m.. se v. a Barcelona, y sant Ruf. b.

i i Dini. Sant Leopold, emperador, y sant Feliu, b. y m.
" Dij. Sants Rufi, Elpidi y companys mrs.. y sant Eugeni, m.

Div. Sant Iscle y santa Victoria, germans, mrs.: se V. a Breda.

santa Gertrudis. v., y sant Gregori Taumaturch, b.

Dis La Dedicació de la Seu de Barcelona y àt. Bàrulas. noy m.
Diu. Santa Isabel, regina de Hongria, y sant Olimpi. b. y c.

de Barcelona.

Dill. Saot Feliu de Valois, f., y sant Octavi, m.

Dim. la Presentació de Ntra. Sra., y lo B. Romeu de Llivia.

.ií Dim. Smta (-ecilia v. y m.. sants Maure. March y Esteve mrs.
'. Dij. Sant (-liment, p. y m y santa Lucrecia. v . y ra.

D:v. Santes Flora y Maria. v. y mrs. y St. Joan de la Creu, f.

i Dis. Santa Catarina, v. y m. y sant Moysés.

Diu. Los Desposoris de Ntra. Sra
, y sant Conrat, b.

'7 Dill. Sants Facundo y Primitiu, mrs.

28 Dim. Sant Gregori, p. y sants Papinià y Maosuet. b. y mrs.
29 Dim. Sant Sadurní, b. y m., apòstol de Catalunya y sai)ta

lluminada. v.

30 Dij. Sant Andreu, apòstol, y sant Venato, m. de ("erdenya,
se V. a sant Sadurní de Noya.



1



— 21 —

NECROLOGI

No es pas veritat que la vida humana acabe ab lo que

ne dihèm la mort, que no es altra cosa que la paràlisis de

la activitat física, abans d' entrar lo còs en lo període de sa

descomposició. La vida del home s' allarga tant més, quant

dura en la pensa de sos sobrevivents, y es tant més fecóa-

da en quant aquests, s' esforçan en assimilarse tot lo bé y
lot lo bò que efectuaren menires los difunts se mogueren,

en 1' escenari d' aquest mon. Per axò, se pot dir que *ls

qui han dexat d' ésser nostres companys, des lo fons d*l

sepulcre^ ne son nostres mestres.

Persuadiïs de tot axò, es per què insistim cada any.ak

més bona voluntat que aceri, formant lo Necrologi de

aquells catalans de \àlua que durant los últims doue
mesos nos han precedit en 1' acabament del ésser material

y a pesar de iotes aquelles deficiències inherents a la hu-

mana fíaquedat, se feren dignes per ses qualitats morals a

ia consideració nostra. Y aquí van consignats aquells de

qui havem hagut esment des lo primer de Novembre del

any passat al 30 d* Octubre del present.

Gayetà Casadevall. A la edat de 54 anys mor aquest

barceloní, inieligent professor de música y no menys en-

tès compositor, als 22 de Novembre del IQ03. Entre los

„ qui '1 conegueren y tractaren déxà lo recort d' haver sigut

I d'escelentes qualitats, que 'I feren sempre apreciable de

tothom. Com a artista dexà un bon nombre d' obres mu-
sicals, en especial pera piano y cant, que donan testimoni

de que no era pas un geni apocat. A pesar de axò hi ha

que confessar que paiía d' aquest defecte, perquè la sua
modèstia, no li havia permès ferse càrrech de son valer.
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Foü un dels primers mestres que traduhí en notes musi-

cals los esclats de poesia dels nostres primers mestres.

Ignasi Ferrer y Carrió. Era llicenciat en Filosofia y

Lletres, Professor ^ormal y Mestre director d' una de les

Escoles públiques d' aquesta ciutat. La ensenyança de mi-

nyons, ab tot y ésser tan amohinadora, no havia pogut

substràurel de manifestarse decidit campeó de la ins-

trucció, çscrivint en revistes professionals alguns treballs

encaminats a fer més fruytós lo magisteri a que venia con-

sagrat desde jove. Bon patrici, havia esmersat sos conexe-

aients y sos estudis llinguístichs en encaminar l'ús de la

llengua catalana per los viaranys gramaticals que crey^

més enrahonats. A aquest obgecte respongueren aquella

tanda de conferencies que donà anys enrera en lo Centre

Excursionista de Catalunya, aquella Gramàtica Catalana

que publicà y altres treballs encaminats a fer evidents les

escelencies de la nostra parla nadiua. Morí als ay de No-
vembre del 1903. no complerts encare los 55 anys d'edat.

ETra fill de Manresa.

Joseph de Marti y de Cardenas. Acaba sos dies en

aquest mon en lo primer die de Desembre del 1903, a una

edat bastant avehçada. Antich individuu de la Acadèmia

Provincial de Belles Arts, com a penyora de lo ben consi-

derat que era de sos colegues de corporació, serà suficient

consignar que meres'qué ésser constituit conciliari de la

metexa. Nascut d'antiga y noble niçaga, no's feu apre-

ciar per la bona posició que ocupava, sinó per la dignitat

ab que apreciava son origen social, tractant h tothom ab

la afabi'itat y bondat de cor, pròpies de Ics persones ben

nascudes. Era un dels e.xemplars que's van perdent, de

aquells barcelonis richs, que eran hòmens de sa casa y de

sa pàtria. Ab una gran modèstia, sabia lo senyor Mnril

amagar aquella cultura literària que havia adquirit, però

no pogué lograr que ptssàs desapercebut son amor a les

Belles Arts y lo molt conexedor que era d'elles, perquè s>^n
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entusiasme era tan viu, que convertí son casal del carrer

de Basea, en un important museu de valioses pintures, ab

fo que armonisava perfectament una esceient colecció de

ceràmica antiga y una no menys interessantíssima d'indu-

mentària, recort també de passades èpoques. Havia escrit y
publicat algun treball literari referent a les Belles Arts.

Enrich de Mercader y de Belloch, Era de antiga

y noble família catalana y com a tal pertanyia al priorat de

Catalunya de la ordre militar y pontifícia del Sant Sepul-

cre. Però per axò no aniria son nom apuntat en aquest ne-

crologi, si no l'haguessen acompanyat altres qualitats que

feren més rellevant la sua personalitat. Fou lo president

per no dir lo més entusiasta fundador y director de la So-

cietat Espanyola d'Apicultura. Ell tou qui fundà la revista

El Colmenero Espahol, y qui iraduhí adaptantles a les cir-

cunstancies especials del pays. la obra de Mrs. Georges de

Layens y Gasto Bonniers, que tant havia de ilustrar als en-

tusiastes del foment de la cria de les abelles. Un de sos

biògrafs ha dit d'ell, que fou un verdader apòstol de la Api-

cultura, lo mestre de molts qui'l seguiren en ses aficions y
que difícilment se'n trobarà un altre ab tanta abnegació en

sacrificar ios interessos en pró del desenrotllo d'una bran-

ca tan Interessant de la Agricultura. Mori als 9 de Desem-
bre de 1903.

Andreu'Massot y Tetas. Va dexar aquest mon als

13 de Desembre de 1903. aquest jove ferm catalanista, qui-

na fè y entusiasme en prò de les revindicacions pàtries, s'

havían manifestat en varis escrits que donk a conèxer y
eran a la vegada que penyora d'un gran amor al terrer en

que havia nascut, una patent d'escriptor de qualitats valio-

ses y que sens dupte haurian aumentat si la mort no ha-

gués interceptat son desenrotllo.

Zenón Marti y Framis. Era fill de Barcelona aquest

antich professor de la Escola Normal de Mestres d'aquesta.
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ciutat. Fou un dels tres catalans a qual iniciativa y zel per

la diíusió de la ensenyança popular se degué la instalació

de les Escoles Normals a Espanya. Pot dirse d'ell que fou

lo mestre de tots los professors que's dedican a la ense-

nyança primària havent cursat ia carrera a Barcelona, pui.x

morí als 83 anys, y no'n feya p-s gayres que s'havia retret

de la càtedra per haverli sigut imposada la jubilació lo me-

teix que a un sens fi de professors de tot Espanya per ha--

ver arribat a ser vells. Esdevingué sa mort quan lo Calen-

dari assenyalava la diada de! iH de Desembre del 1Q03.

Mossèn Melcior Peypoch y Anglas. Entregà sa

ànima a Deu als iq de Desembre del 1903. Era un sacerdot

virtuós y home a la vegada de vasiíssima erudició literària.

Havia nascut a Santa Maria del Estany l'últim dia del any

1836. Desde jovencel un afany de saber va caracterisarlo y

pot dirse que passà sa vida estudiant sempre, y assimilant-

se tots los conexements que's proposà adquirir. Per aquest

motiu fou conceptuat com un dels preveres més ilustrats

del bisbat de Vich. Y no adquirí lo saber per ferne osten-

tació vanidosa, sinó pera satisfer una necessitat de son es-

perit, y axí sols veyentshi compromès ne demostrava sos

grans talents, axis en la trona com en la prempsa. Se dedi-

cà al ministeri parroquial y en la seu de Manresa, lo meteix

que en la parròquia de la Catedral de Vich dexà bons re-

corisdeson zel y del bon cumpliment de sos devers com a

sacerdot, com a rector y com a home de grans sentiments.

March Mir y Capella. En sa casa payral «Can Gui-

neu» de Sant Sadurní de Noya als 30 de Desembre del 1003

va desaparèxer de entre los vivents, aquest propietari agri-

cultor, que digna y merescudament era vocal del Concell

Provincial d'Agricultura, Indústria y Comerç, puix desde

alguns anys associà sempre son nom a tot quant tenia sig-

nificació y empenta de avençamenl en lo conreu dels

camps. Dotat de una ilustració vastissima en tot lo que's

refereix a les tasques agrícoles, pot dirse que's constituí ca



apòstol del millorament de les proprietais rústegues. El!

fou l'ànima dels congresos celebrats en aquest pays, enca-

minats a conseguir la conjuració de les crisis que sovint

sobrevenen al art del pagès. A aquest fi may escatimà sa

cooperació, sos conexements, ni sa influencia. No es sols

la comarca del Panadés, sinó totes les de Catalunya, la que

li es deutora de grans beneficis reoortats per les seues ini-

ciatives. Y tan rellevant se feu la personalitat d'En Mir

que son nom y sos consells foren tinguts en gran estima

fins en l'estranger.

TorquatTasso y Serra. Mor ais 6 de Janer de 1904,

aquest escriptor fill de Barcelona, als 58 anys d'edat. S'ha-

via donat a conèxer com a traductor de varies obres d'au-

tors estrangers. Havia colaborat en nostra renaxensa lite-

rària ab alguna obreta original escrita en la llengua prò-

pia.

Joseph Coll y Britapaja. Encar que nascut a Are-

cibo. important població de Puerto-Rico, com era fill-de

pare català y de petit havia viscut quasi sempre a Barcelo-

na, se considerava com a natural d'aquí. Havia cursat la

carrera de Dret fins a obtenir lo doctorat; però la literatura

y en especial la dramàtica, havia tingui per ell los més
bells atractius. No era menys entusiasta per la Música.

Axis es que quan s'escriga la historia dels assaigs que fins

ara ha tingut la creació del Art lírich dramàtich lo nom d"

En Coll y Britapaja no sols ocuparà un dels primers llochs

entre los qui hi han consagrat los esforços de sos talents y

activitat, sinó, que de justícia s'haurà de consignar que
fou un dels autors que obtingué mellors èxits. Tani es

axis, que havent dexat<iple representarse durant molts anys

ses obres, era tanta la popularitat que havían lograda, que
al lornarse a posar en escena atragueren y atrauen encara

gran gentada al teatre. Mori als 9 de Janer del 1904 a la

edat de 03 anys.

Joseph Badia y Planas. .Acaba sos dies al 1 1 de Ja-
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ner del 1904, aquest antich professor de la orquesta del

Liceu y professor del Conservatori anexe al meteix gran

teatre. Son instrument preferit era l'arpa, però era ademés

un violinista molt inteligent; tant que com a taljhavía ob-

tingut molta popularitat per tot Catalunya figurant'jen al-

gunes copies. Era també un compositor de música de no

escàs mèrit. Encar que la Música rclligiosa va encaminantse

cada dle més ostentosament per altres viaranys que'ls que

ha seguit fins ara en los nostres temps, no podran regaie-

jarse a en Badia les qualitats artístiques que distingiren les

obres que produhí en aquest genre.

Pere Ordis y Bonal. Fou un distingit advocat de

Crespià, que morí a mitjans del mes de Janerde 1904. Ele-

git diputat provincial de Girona més de un colp, dexk

sempre bones recordances del zel ab que treballà pera con-

seguir una administració perfecta. Amés de ser un ad-

vocat molt entès, possehía una gran cultura literària. Ha-
via colaborat en varies publicacions periòdiquesde caràcter

eatòlich o tradicionalista. Comptava 57 anys.

Rnt. Dr. Tomàs de A. Rigualt. Era fill del Vendrell.

Després d'haver cursat alguna carrera universitària, se de-

cidí per la eclesiàstica, y un colp obtingut lo sacerdoci du-

rant alguns anys se consagrà al ministeri parroquial. Català

de cor, veyent lo poch profitoses que eran les enseyances

episcopals, esposades sempre en llengua estranya al parlar

del poble, perquè aquest pogués usufructuarles millor,

traduhi al català Ics pastorals que succesivament publica-

ren los bisbes de Barcelona, Català, Morgades y Casai^as y

també alguna de les encícliques del papa I.leó XIII. Les

publicacions compreses en la «Biblioteca del Català Devot»

obehiren a aquest meteix obgectede que'ls catalans s'ave-

sessen a practicar ses devocions en l'idioma que Deu ics

havia donat, en lloch d'usa^un llenguatge més o menys
imposat y que la rutina havia anat sancionant I' usarlo.

De caràcter bondadós, inicià la «Obra Pia pera los po-



bles pobres de Catalunya» y bon company de sos colegues

de ministeri sacerdotal, lingué la iJea d'establir la «Llar

dels capellans» institució encara de més difícil realisació

que '.& anteriorment indicada. A lo millor desaparegué de

Barcelona y molts de sos amichs s'enteraren de son para-

dor, quan los diaris publicaren en la derrera setmana de

Janer d'aquest any 1904 la nova de la seva mort esdevin-

guda pochs dies abans a París.

Maiirici Serrahima y Pala, Mor a la edat de 69

anys, als 4 de Febrer del 1904, aquest distingidíssim advo-

cat del litre. Golegi de Barcelona. Son despaig era un dels

més concorreguts, puix sa competència en les qüestions de

Dret y son bon concell feren que son parer fos consultat

ab gran confiança. Durant trenta cinch anys fou advocat

assessor del Ajuntament de Barcelona, y durant liarch pe-

ríode desempenyà també la secretaria de la Junta del Port

d'aquesta metexa ciutat. Era fill de Manresa. D'ell s'ha dit

que era l'home més modest, més natural y més sensill

que's puga trobar.

Ramon Tusquets. Era fïll de Barcelona aquest no-

table ürtista pintor, quina mort s'esdevingué a Roma als

II de Març d'aquest any 1904. Fou pintor per verdadera

vocació y artista per reunir qualitats que may assoliran al-

guns pobres d'esperit que han volgut regatejarli sos mè-
rits. Se dedicà a la pintura de historia, genre que per al-

guns ha passat de moda, y que no per ésser lo que tal volta

s'adaptava més a son temperament entusiasta de tot lo

grandiós y èpich. no vol dir que no brillejàs també molt

en la d'escenes populars y en lo paysatge. Y sempre se dis-

tingí per l'istil propi que sapigué imprimir a ses obres.

Sols los apocats son imitadors. Y que sos quadros valian,

ho evidencia l'haver obtingut varies distincions en públichs

concursos artístichs; l'haver sigut ben estimats en los mer-
cats de França, Anglaterra, dels Estats Units, d'Espanya y
altres punts; y finalment, l'haver sigut rcproiuhides pel
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gravat y la fotogralía algunes de ses pintures pera ilusírar

algunes publicacions periodístiques. La historia de Cata-

lunya và inspirarli quatre pintures recordatories de fets

capdalts.

Jaume Andreu. Era cerverí y fou durant molts anys

periodista en classe de redactor, corresponsal y director de

diferenles publicacions diàries. Per Ilarch espay de temps

assortí de telegrames a la prempsa associada. Los derrers

anys de sa vida los consagrà per complert al comerç de lli-

bres vells, podentse afirmar que contribuí al desenrotllo

de la anció a la bibliografia entre nosaltres, en quina espe-

cialitat artística era molt entès. A ell se deu l'aplech dels

gravats que posseheix l'Ajuntament de Barcelona, constitu-

hint una de lescol-ieccions més nombroses que s'han for-

mat. Mori prop los cinquanta quatie anys als 21 de Marí;

del any 1904.

Sor Josephina Roca y Roca. Era filla de Tarrassa

aquesta relligiosa bernar'da del monestir de Valldoncella.

d'aquesta ciutat, morta als 2a de Març de! igoS. També se

pol bnllejar en lo claustre; puix aquesta cisterciense escri-

gué y publicà alguna obreta de caràcter piadós, penyora de

son zel per la glòria de Déu y de la ferinesa de sa vocació

monàstica.

Antoni Noguera. A les derreries del mes de Març

daquest any 1904, arribà a Barcelona la nova de la mort de

aquest verdader artista músich, escelent professor pianista

y compositor de vàlua. Perí) tot axò no constitueix la per-

sonalitat del inoblidable mallorquí, sinó l'haver sigut l'ini-

ciador del moviment que en prí) de la música popular y de

la polifònica s'ha operat en aquella illa de Mallorca. La ca-

pella de Manacor de la quc'n fou un dels actius fundadors,

serh sempre testimoni del esiusissme que sentia per la pro-

pagació de la música que nascuda del sentiment popular,

ah tot y no ser sabia com la que s'ensenya en los conserva-
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loris, ofereix major do:! de inspiració, Y les obres que dexà

escrites inspirades en los cants populars que ab tant d'afany

havia ar.ai recullint. recorrent les pagesies de sa pàtria, se-

ran també testimoni durador de que En Noguera fou un

dels pochs que saberen estimar tan bell tresor artístich,

quan se pot dir era encara desconegut y menyspreat per

los qui n'havían hagut esment.

Valentí Almirall Als 20 de Juny del 1904 material-

ment s'apagà aquella inteligencia claríssima, que estam ten-

lats a d;r que ja no podia difondre més llum que la que ha-

via dipositat en sos escrits valiosissims. Lo renaxeraent de la

pàtria s'havia iniciat ab la restauració dels Joçhs Florals, en

l'any 1859; però l'esperit nacionalista que devia animar

aquell moviment, no donava fè de vida tins a tant que en

18Ò8, l'Almirall donava a la llum piiblica aquelles Bases

para la constituclón federal de la nación espanoki y parc la

del Estado'Catalàn. Y ell que havia sigut lo piimer en pre-

cisar les aspiracions íntimes daquest poble comprès en lo

territori que integra ia península antigament anomenada

ibèrica, era també qui escrivia aquella .\/emoria en defensa

de los intereses morales y materiales de Caíalufia que en

i8S3 presentava al rey N'Alfons XII aquella comissió de

patricis inoblidables; ell, lo meteix Almirall, era qui estu-

diava abans que tothom, l'aspecte políiich y social del Ca-

talà, desde la presidència del primer club autonomista ca-

talà, com era aui en l'anysegüent. axòesen 1880 defensava

lo Catalanisme, esposant los medis que lo llegitiman; lo fo-

nament scientifich en que s'assenta y les solucions pràc-

tiques que devian deduhirsen.de tot lo qual n'havia donat

una lleugera idea desde la presidència dels Jochs Florals de

aquell meteix any, y posteriorment era també qui defensa-

va aquest esperit nacionalista que anima aquest poble,

com no ho ha fet ningú més. Y aquell qui havia sigut lo

primer en defensar la autonomia de Catalunya, no sols aquí

sinó també a Madrid ab son diari El Esiado Catalan, era lo

qui publicava io primer Diari Català; lo qui aplegava lo
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primer Congrés catalanista y lo primer «Centre Català».

S'ha dit que era lo precursor del catalanisme polítich; y
cal preguntar, no qui ha sigut lo Mesies, sinó quin apòs-

tol ha fet tant?

Joseph Balari y Jovany. Lo primer de Juiícl del

1904, després de molt llarga malaltia nos dexà aquest doc-

te catedràtich de llengua grega de la Universitat Literària

barcelonina, y del Institut Pro%'incial d'aquesta metexa
ciutat, eh la que va nàxer y en la que va norirhi, desem-
penyant la classe de Taquigrafía. Fou un catedràtich que
se feu estimar dels seus dexebles, perquè los estimà ell a

tots. Era un gran filòlech, noiabilíssim historiògraf y eti-

mologisia ben entès. Era d'aquells tiòmens que van fent,

van fent, sense moure soroll; però que un colp donan son

parer respecte un determinat obgecie, logran donar tanta

autoritat a lo que opinan, que se presenta a cobert de dup-

tes. Per axò disfruia de tant de crèdit lo que ha dexat es-

crit tan malaguanyai barceloní; per axò es tan esiimada

sa obra capdalt Ohgenes de Cataluha y lan doldre més la

seua pèrdua, no havent tingut temps de aplegar tots los

materials que anava recuUint pera formar un bon Diccio-

nari fraseològich de la nostra llengua y hagués acabat tam-

bé d'escriure sa Gramàtica Catalana.

Joan Molas y Casas. Als 38 de Juliol del 1904 dexà

de ser en aquest mon aquest aplaudit autor còmich del tea-

tre català, qui havia lograt obienir certa popularitat que no

mmvava a pesar dels anysque'ls càrrechs d'administrador

o d'empressari de teatres, l'havian reirei quasi del tot de

consagrar sos talents a la literatura. Havia també colaborat

en diferenies publicacions catalanes y casteilanes y publi-

cat alguna obra purament literària però del gcnre humo-
rístich, que es al que manifestà sempre preferència.

Joaquim Pincis. Despiés d'una crudel malaltia que

durant set anys anà socav«nt sa existència, morí «Is 30 de
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Juliol del 1904 aquest distingit actor del nostre teatre re-

gional. Durant sa vida artística creà una bona colla de ti-

pos d'una varietat estraordinaria dintre del més bon gust

artístich. Per axò en algunes obres se feu anyoradis ais qui

havían vist a En Pinós donar vida escènica a determinats

personaiges, veyentlos representats per altres ac.ors.

Frederich de Gomis. Era un ferm catalanista que

havia prestat al moviment daquests últims anys bons ser-

veys. S'havia dedicat un sich a la literatura traduhint a

nostra llengua alguna obra dels més moderníssims autors

estrangers. Mori en sa proprieiat del Papiol als 31 deJulioI

dei any 1904.

Gabriel Claret y Dalmau, Als 6 d'Agost del any

1Ü04 morí en aquesta ciutat aquest antich perit y professor

mercantil, quina acadèmia de son cognom establerta des-

de molts anys a Barcelona, havia lograt justa y envejable

anomenada, ja que son director era molt entès ^n la tene-

duria de llibres y en tots los assumptos de caràcter mer-

cantil. Havia sigut lo senyor Claret catedriíich y vocal de

la Junta Provincial de Instrucció.

Dr. Delfi Donadiu. Als 14 d'.\gosi d'aquest any

1 104 a Vilajuïga, població que l'havia vist nàxer s'esdevin-

gué la mort d'aquest catedràtich de la Facultat de Filoso-

fa y Lletres de la Universitat Literària barcelonina, de-

sempenyant la càtedra de llenga hebrea. Son discurs

inaugural que versà sobre rOn^e/i í/e/ lenguage tal volta

:'.a son millor treball scientífich literari. Llegí sobre dife-

rents assumptos relacionats ab la Relligió, bon nombre de
discursos en varies corporacions catòliques. Diuen que
reunia mèrits suficients pera fer dolorosa sa pèrdua encara

que no hagués sigut cavaller del ordre pontifícia de Sant
Gregori, e individuu del capítol de cavallers del Sant Se-
pulcre, de quins títols n'estava ben jeyós.
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Joseph FontB y Ayguadé. Era fill de Morell aquest

jove de vint anys que nnorí als 30 de Setembre del 1904 a

Sant Gervasi de Cassoles. A ses qualitats d'escelent caràc-

terhi ajuntava la d'ésser un entusiasta defensor de la causa

catalana, en prò de la que havia efectuat verdaderes cam-
panyes ab la paraula y ab la ploma. Lo camp de Tarragona

havia sigut l'escenari de sa propaganda.

Elnrich Casellas. En ia primera quinzena de Octu-

bre d'aquest any 1904, arriba a Barcelona ia nova d'haver

mort a Buenos Ayres, aquest ilustrat periodista, qui era a

la vegada home de negocis, per sa gran activitat y ben es-

com^'ses iniciatives. De son amor a la pàtria nadiua, ne fou

bona mostra un periòdich català que durant bastar.i de

temps publicà en la ciutat de Río de la Plata. Morí en la

flor de la joventut.

Abundant es I arrepléch de catalans de valer per sos

mèrits, que n'ha fet la mort durant los dotze mesos que

han passat des que lermenarem l'anterior wor/i/orufr. con-

forme acaba de veures. Tingas en compte que lo catàlech

no es complert, puix hi faltan afegirhi tots nquells de qui

no havem tingut esment de son pas d'aquesta vida a l'altra

y per lo tant son igualment pèrdues doloroses.

Tingàm tant pera los qui han sigut retrets en aquest

Necrologi, com pera los qui nos han passat desapercebuts

de haver mort, una pregaria pera que'l Senyor done a les

lieues kn'mes aquella benhaurança que no lé terme.

Ramon N. Comas.

Qui s'esmena no mereix pena.

Qui es'scusa s'acusa.

No esmerses lo teu cabal en cosa que no res val.
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CANÇÓ DE LA SENYORIDA

Som la senyorida

de l'amor garrida

que perfum la vida,

que perfum los cors,

més empasahida
que les altres flors.

L'hivern no'm despulla,

ni'm seca l'istiu,

com la pobra fulla

de l'hort regadiu

que mor no bé viu!

pe les jovencelles

m'engrons sobre'l pit;

sent les contarelles

del seu esperit

quan xarrussa ab elles

tot amorosit

ben petit, petit.

Y sent l'esperança

ballar dins son cor...

que ball. si nos cansa,

que's bade la flor!

que tot díe avança,

tota llum se mor!

Filla de l'altura,

nètà del costé.

si ma mare es dura
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fona som també...

Si tens amargura

la t'esvahiré.

Sol passà esclenxada

ben ranet de mi,

olora esglayada

y ia son camí,

com a nuvolada

que empeny lo destí.

Quan pass l'alegria

l'encorralaré,

que entorn de sa via

arreu brosiaré,

y ab la flaire mia

la l'enviaré,

T'embadaliré.

Y si l'amor passa,

voldràs que l'atur?

Téjaletes d'estrassa

y'l còr massa dur...

Tench pòr que no't dur!

Com es papallona,

li agradan les flors;

com es polissona,

trepitja los còrs

que esclatan en plors.

Mes si ella se'n vola,

l'aconsolaré;

si'l còr se t'endòla

l'adormiscaré...

T'embalsamarél

Per beure les goles



-35 -

del plant de tos ulls

mes branquetes totes

badaran sos fuUs...

Quedaran remulls!

L'amó es voiandera;

déxala fugi.

Vina a la ribera...

beuràs sòl ab mi!

f Emília Sureda.

Març de 1904.

RECORT DE MURET

Un jorn se conjurà la tirania

contra la hermosa pàtria del Migdia.

que ab la nostra agermana los Pirineus geganis.

Jornada fou sangnanta, pahorosa,

y s'endolà la vila de Tolosa,

plorant desd'aleshores la mort dels dos germans.

Quan vents estranys los vells casals commouen
rojas veus part d'aqvi y part dallà s'ouen';

y'ls óssos s'estremexen de Simó de Montfort...

Dels dos germans la fossa resta oberta.

Avant ma pàtria, de ton son desperta.

Aragó viu encara.— Provença no ha pas mon.

Sebastià Fapnés.

L'ase, per fam, menja l'agram.

Dinats o dejuns no son tots uns.
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REVISTA LITERÀRIA

Anem a citar alguna de les obres més remarcables que

s'han publicat a Catalunya desde la aparició del darrer Ca-

lendari. En la nostra ressenya algú hi podrà notar omi-
sions de llibres no despreciables, mes tingas en compte
que'ls citàm tots de memòria y que no tenim lo propòsit

de redactar un inventari complert sinó una ressenya de

pura impresió; després d'haver parlat durant un any ab

los lectors del benemèrit degà de la prempsa catahnista de

totes les obres catalanes, nos plau oferir en aquestes pla-

nes la impresió neta de conjunt o 'I recort que conservàm

d'aquell aplech literari.

Y seguint la nostra consuetut. començàm obrint la

porta als poetes y parlem del primer de tots ells en vida y
en mort. de Mossèn Verdaguer qui'ns ha ofert, per piadosa

mediació de son devot rossellonès Agustí Vassal, una es-

plèndida colecció A'Eucarístiques en que van ar nonisades

la inimitable fper vergxjnya de sos nombrosos imitadors^

armonía y puresa de forma ab son esquisit sentiment que

recorda sempre l'esperit seràHch que animava'ls grans mís-

tichs... Y aquest poeta de tan santes idealitats té una veu

modulada, sana y robusta quan ab llenguatge naturalíssim

nos esplica ses enginyoses Rondalles, en prosa, no fa gaire

apuregudes per exemple y torment dels artificiosos con-

tistes. Una obra poètica del notable escriptor mallorquí en

Miquel S. Oliver, l'ha possat tot seguit al oap-dc-munt de

la legió catalana d'escullits de les Muses: La llegenda de

Jaume'l Navegant, obra perdurable en la nostra literatura,

de la que'n devem esperar la promesa continuació pera

veure sens tardança com s'arrodoneix aquell quadro sens

parió del gran temps de la nostra historia. Del meleix Oli-

ver qui ab sos estudis histórichs, ab sos sorprenents sctma-
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nals del Brusi y ses poesies s'ha fel una persohaliíal emi-

nent entre'ls nostres intelectuals, es la historia crítica del

Renaxement literari de Mallorca que consumeix un capí-

tol definitiu de la historia literària contemporànea.

Les Disperses y VEridon y kminta d'en Maragall son no

ves proves de son esire privilegiat, sempre nou y obert a ia

poesia d^ les coses. Alguns devots de ia figura de Lleó XIII

(a. c. s.) grandiosa en tots conceptes, han publicat tradu-

hides ai català ses poesies llatines, com homenatge de la

nostra lieratura al inoblidable Sant Pare. L'Apeles Mestres

també'ns ha ofert aquest any una mostra de ses poesies

descriptives. Los poetes novíssims Francesch Pujols y Jo-

seph Carner han publicat dos volums de poesies en que lo

sentiment interior se desborda en perjudici de les quasi

despreciades armoníes de la forma, ab lo que logra escan-

dalisar no solament als laudatores íemporis acíi sinó als

adoradors d'una tradició gloriosa y de l'altíssim e immuta-
ble concepte de la bellesa, mentre^ sos detractors rihuen

per sota'l nas, potents, victoriosos, més seguidors d'una mo-
da passatgera... y quasi passada, fora d'acuí.

Registrem per últim la Corona poètica a la Verge, Vi-

damor, sentides poesies d'en J. Buigas y'ls volums dels

Jochs florals de Barcelona y de Palma y tindrem una idea

de la producció poètica d'enguany.

La prosa, ha sigut abundant y escullida. Ja hem par-

lat de les Rondalles d'en Verdaguer; després d'ell perto-

ca un lioch d'honor al escriptor blanench en Joaquim
Ruyra, autor de Marines y Boscatges, un dels bons mestres

de prosa catalana que sab esplicar com ningú la vida dels

mariners y les impresions d'un enamorat de la costa brava.

En Claudi Planas ha escrit son volum de Prosa correcta

y sugestiva; en Pons y Mares son notable estudi de cos-
• Tis empordanesas Quan se fa nosa. rich d'observació y de

nguatge, que com les Ombrivoles de la Victor Català y
Asprursde la vida de la Felip Palma, forma un ramell d'es-

cenes irisies del Empordà, escrites ab traça que fan tornar

|lètrich aquell rioler paisatge y feréstechs sos oberts y sim-
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pàiichs moradors. D'en Gabriel Alomar es un volum de

espurmejanta y seleciíssima prosa: Una vila que's mor y
Tot passant; d'en Joseph M." Folch y Torres l&Laria pre-

miada en lo certamen de !a Biblioteca popular de L'Apenç

d'en A. Busquets y Punset un lomei de cuydades imprc-

sions Del Monseny: del plorat Valentí Almirall un notable

aplech d'Articles literaris: d'en Lluis Torres (d'Olotj les

sentides narracions Gabelles de Sajol, d'en Maní Genis les

magistrals Novetes vigato.nes; de donya Dolors Monserdà

de Macià la novela plena de sentiment y d'estudi La fabri-

canta, d'en Ferran de Querol laltra novela Montserrat que

es una viva evocació de la vida tarragonina, d'en Esteve

Sunol lo Llibre de Memòries, obra d'un periodista d'altura

d'en Maragali la sentidíssima relació de \ts ^eyals jor-

nades...

També s'ha publicat una cuydadíssima traducció ca-

i^ilana del llibre dels llibres la Imitació de Jesucrist, escrita

per Mossèn Gayetà Soler, quedant axis dignament dotada la

nostra literatura d'una obra meritíssima fonamental; l'An-

gel Aguiló ha acabat la publicació del Fèlix de les Marave-

lles del Beat Ramon Llull, tractat De Consolacié de Boeci,

lo Recull d'Eximplis y la Crònica d'en Bernat Boades, que

forma part de la Biblioteca Catalana, començada per en Ma-

rian Aguiló; lo nostre estimat company d'aquest Calendari

en Ramon N. Comas, publicà un susianciós y erudit ^eco/7

de la esposició celebrada en lo Centre Excursionista de Ca-

talunya de les coses desaparegudes a Barcelona durant lo

passat segle; en Alfons Damians y Maniè ha donat a la es-

tampa una interessant colecciò diplomàtica rt-forent a la

Revolució dels pagesos mallorquins en temps d'Alfons V.

La Historia de ta barriada de Montjuich es un ilira curi^^

monografia, d'en F. Carreras y Candi. També ho son I .

tudi sobre Is sermons valencians de Sant Vicens Ferrer,

canonge valencià En Roch Chabàs (qui lambò ha rcim^

la obreta d'en Jaume Roig. Lahors de la Verge Maria) la

Monografia de Sani Cugai del Vallès, den Farrerts; lo Siti

d'Almeria en 1309, d'en Andreu Giménez Soler; lo re&úia
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de la obra italiana d'en Cerone, Alfons V y la política

oriental, d'en Miret y Sans; los Recorts Catalans de Sar-

denya, d'ert Eduari Toda, la Couíume d'Andorre, d'en

Brulails, \o Còdich Civil a Catalunya, llibre magistral del

jove advocat Anton M. Borrell; lo magnífich discurs sobre

lo Patriarca don Joan d'Aragó, llegit per l'Ignasi de Janer

a la Societat Arqueològica Tarragonina y l'estudi sobre'l

colegi de Corredors Reals de Barcelona y l'edifici de la

Llotja ofert al Rey en ocasió solemnial. Encara que a cuy-

ta-corrents, ans d'acabar aquest article, no volem pas-

sar per alt la novela caballeresca París e Viana, reimpresa

ab hermosos tipos gòiicns, per l'Angel Aguiló, y' les nove-

les modernes La Sonada, d'en Lluis B. Nadal yZ)csi7/í<5síó,

d'en Jaume Massó y Torrents.

Y encara n'hi han més, bastants més de llibres catalans

quens van desfilant per la memòria... hi ha \2i Gramàtica

Catalana de l^Emili Vallès, de forma popular y sencilla,

\ss Notes científiques, d'eu Ferran Alsina, llibre destinat

atenir ressonància europea; lo sermó Per Catalunya, de

Mossèn Poü y Batlle, de factura ben catalana; lo Diccio-

nari de la Uengua catalana (en pub'ioaciò), de l'Aladern;

I» treball de propaganda LEstal no es la Pàtria, ab lo que

s'inaugura una nova biblioteca que pot aumentar la massa

d'ilustrats adeptes del catalanisme, y hi ha moltes altres

obres originals y traduhides, publicades apart en la Biblio-

teca popular de l'Avenç y en altres series desgraciadament

no continuades; devent anotar, per últim l'esforç pacient

que vé realisant la novella Societat Catalana de Bibliòfils

pera donar a conèxer en edicions luxoses algunes obres

capdalsy desconegudes del nostre anlich patrimoni literari;

esforç magníficament ajudat per la inteligencia de l'Eduart

Canibell, qui ha resucitat hermosos lipos gòtichs catalans,

ab los que s'estamparan algunes d'aquelles obres. En la

vinenta revista hi haurà ocasió de parlar de tals llibres y

dels que progecta estimpar un altra colla d'entusiastes ca-

talanistes del Aleneu.

E. MoLiNÉ Y, Brases
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FLOR DE LLIRI BLANCH

COMPLANTA I.LEYDATANA

Sola, trista y desvalguda,

cad'any més, trobat lo Maig,

si't veu lassa quan arriba,

lassa't dexa al entomars.

Les flors de la Primavera,

bon fruyt al Estiu daran;

mes de ton escut los lliris,

florexen sens granar may.

jAy flor de lliri lliri,

ay flor de lliri blanchf

Entre'ls herms que a Ponent miras

y'ls vergers de part Llevant,

bé axecasen l'ayre'ls braços

esclamant.— jQuí m'aydarà!

—

Si una veu te diu.—Confia;

altre't fa.—T'enganyaran;

la Sirena es mentidera,

la Vritat parla molt alt.

|Ay flor de lliri lliri,

ay flor de lliri blancht

Del que en altre temps sigueres,

sols lo nom te'n resta ja;

y aquesta noble llorcya

que't té'l cos plè d'esvoranchs;

ferides son de franci-so»;,

ferides de castellana;

tantes fonts l'han dt-ssangrada,

^ue Do't refis ni a cop d'anys.
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jAy flor de lliri lliri,

ay flor de lliri bianchi

Si es cort que no't volen pobra,

que'l tornen, que't tornen ja

la bella Seu profanada,

l'antiga Universitat.

Si no volen per justícia,

que ho façan per caritat;

ja'ls diràs.—Deu vos ho pague.

—

y'ls hi besaràs les mans.

jAy flor de lliri lliri,

ay flor de lliri blanch!

Ribagorça diu a Fraga:

—jPobra Lleyda y quin dol fa!—
respon Fraga a Ribagorça:

—La Sirena no escoltàs.

De casa nostra, per esta,

a tú y mi'ns van arrencar;

no es pas ab gcmccbs que'ls pobles

recobran s ;s ihverlats...

jAy flor de lliri lliri,

ay flor de lliri blanch!

Si a Ponent los clams se perden,

gira'ls ulls dret a Llevant,

d'allí ve'l sol que a tos lliris

bons fruyts y petons darà;

^•vols la Seu y los Estudis.''...

^vols lo carril del Pallars?...

^vols lo canal de Llitera?...

jalça'l front y parla clar!

lAy flor de lliri lliri,

per què no has de granarl

Francesch Ubach y Vinyeta.
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UN DIVENDRES DE LA SOLÍS

Los qui no creyèu en la utilitat de les visites de pur

passatemps a que's dedican ab tanta assiduitai los hòmens
d'altres pahissos, escolteu al meu amich Muret, que refi-

nat gurmet dels plahers més esquisits de la vida, ha trobat

que no n'hi ha cap de comparable al que oferexen aquexos

salons que obren les senyores de sa casa cada dilluns, di-

mars o divendres, si un sab assisiirhi ab esperit rialler com
a mer espectador de teatret barato.

Ferm en aquesta convicció,un díe que ala penya tothom

se n'hi reya, nos va demanar permis pera posarnos un

exemple demostratiu de la seva tesis. Los més enrahona-

dors, que's van veure amenaçats d'estar mitj'hora sens ba-

dar boca, pretestani escuses van relirarse; però'ls més in-

dolents y tasta-olletes, estenentnos ben be als balancins

vain dirli:

—Vinga, Muret, vinga.

Y en Muret, exuganise'l bigoti y refrescantse'ls llavis

ab tres o quatre llengotes de galet, començà:

—Ne direm un divendres de la Solis. Hi vaig concó-

rrer poch després d'haver conegut a mare y filla en un

viatge. Prescindexo del pare, perquè a copia de vèurel

sempre tan encaparrat y sornuí, vaig començar a prescin-

dirne ja en lo viaige, y perquò ademés, ell, jo no sé ni si

sabia que la seva dona rebés los divendres. Jo anava a veu-

re a donya Olimpia y a la Bertcta ab qui havia simpaiisai

per... En fi anem al cas. Serian les cinch de la tarda, quan

lo criat m'iniroduhí a la sala. Aquesta era baslani gran \

eslava a miija-iium. Jo entrava tan cnlluhernat que gaye

be no veya ahon posava'ls peus, ni en los primers mo-

ments vaig arribar a conèxer més que a la Bcrieia, única

persona també que m'allargà la mà. Tot eran dones y en

aquella ocasió totes estavan dretes al vòliant d'una de moll
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elegant, molt guapa, que's despedia repartint encaxades y

petonets rebuts ab marcada complascencia, sobre toi pe^

les Solís. Per fi aquestes sortiren ab ella, lo criat donà for-

ça al gas de la aranya, y ja ab bona claror, vaig poder anar

saludant a les senyores que allí quedavan y havian tornat a

sentarse sense dir res. Primer a la Camila Borràs, una me-

nuda, menuda, ab car.i de mustela, qui aclofad? com esta-

va dins de la butaca de mà dreta, ni hauria pas arribat a des-

cobriria a no ésser pel rastre de la seva veu parda y la lluiïen-

tor dels quevedos que li Uampegavan a cad'un dels movi-

ments sobtats de nerviosa que la caracterisan. Vaig després

saludar a la que feya més tossa, casi diré nosa, de totes, a

donya Tecla Gomis, una tarragonina fenomenal, que ocu-

pava mig sofà, tota envestigada de sedes xiscloses, tota

carregada de pedreria y respirant satisfacció, encara queab

la pena que poden respirarne les grosses tan agarrotades de

cotilla com anava aquella infeliç. Vaig inclinarme lleument

davant d'una desconeguda que resultà ésser la viuda Mo-
lins, una bona moca, esbelta, rossa com una septentrio-

nal, que vestia ab molt chic y's mantenia erta com un lliri

jonch al costal de la fexuga peonia tarragonina, y vaig fer

encara una reverencia més freda a la parella que quedava,

mare y filla Rodés: la mare una morena pansida, malcara-

da y bigotuda; la noya, la Sumpteta, una cursilina de figu-

ra desgalitxada, d'edat indefinible y d'andajos bastant des-i

manegats.

Un colp jo assegut, s'encreuaren quatre o cinch escla-

macions ocioses sobre la calor impròpia dei temps, y al

punt en que la Sumpteta Rodés va axecarse pera badar

una mica més un dels balcons, tornaren les Solís y"s re-

prengué la conversa.

Donya Olimpia, la senyora de la casa, acomodantse

entre la diminuta Camila y aquell monument tarragoní ab

un apressament tot afectuós y agraciat, després d'haverme

saludat y presentat a les desconegudes, va voler escusarse

ab tots d'havernos dexat sols ella y sa fílla:

—Es la primera visita que fà aquexa bona amiga me-
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va al treures lo dol. Era del càs correspondre a la seva dis-

tinció, vritat?

—No faltava més.

—Pobra Pilar!—feu ab lò d'assentiment donya Tecla

Gomis, movent ab gran solemnitat y íexuch compàs son

vano de mareperla a un pam de la cara per impedirli ma-
jor proximitat l'abultament enorme de son pit,

—Es viuda aquella senyora?—preguntà la Camila, do-

nant al calificatiu «pobra» la única interpretació que va

creure encertada, referintse a una dóna fguapa alegra y
elegant.

—Ay ay! que no la coneix, Camila? Y jo no les he pre-

sentades! Ay, que distreta só, Mare de Deu!

—Sí que la coneix, Camila, sí—van esclamar tres o

quatre veus a l'hora.

—Es una ricatxa, la viuda Güell. Al menos n'ha d'ha-

ver sentit parlar.

—Oh, parlar sí; ja ho crech. Però no havia tingut oca-

sió de...

—Y vostè, Muret? Vostè sí que laconexía, vritat?—va

preguntarme a mi l'Olimpia.

—Tampoch, senyora,

—Tampoch! Donchs, miri que es una viuda ben mona.

—Moll bufona, moll. Qualsevol la pendrà per germa-
a del seus nens—afegí la senyora Gomis, venta que venta,

—No ho nego; però a mi'm passa lo que a la senyora

—vaig dir jo, referintme a n'aquella muslela de Camila,

que tombava'l cap d'açí d'allà com una figureta d'organi-

Ho.—No havia tingut ocasió de conèxerla, y só tan dis-

tret y poch fisonomista que, francament, si ara tornés a

vèurela. tampoch la conexería.

—Oooh!— esclamà, escandalisada, tota la concurrèn-

cia.—Quina heretgia!

— Dispensi, Muret, axò no pot ser—saltà la Beriji,

com fingint una justíssima protesta d'inferioritai. —La

senyora Güell no s'oblida axí, com axí. Es guapís-

sima.
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—Deu me guardarà de negarho, Berta. 'Però si apene

la he visia.

—Tant com guapíssima—cuytà a obgectar la Sumpte-

ta Rodés—no ho trobo.

—Noya!— rondinà sa mare.

—Guapa, en io sentit d'hermosa, no—confessà la me-

texissima senyora de la casa,— però bonica? bufona? Ay,

jo la trobo rebufona; ho tinch de dir.

—Ah, moníssima, si—atïrmà la Camila.

—Remoníssima--van fer dues o tres més.

—En primer lloch, aquella figura tan ben entallada,

tan proporcionatia, aquella cintura, ay, que ningú diria

que hagués tingut fills!—esclamà ab cert accent d'enveja la

senyora Gomis, tancant lo vano y fent ab ell com si di-

biixés en l'ayre los contorns que descrivia.

— Però pot ser li falta... que li diré jo?... un través de

dit d'estatura—tornà la noya Rodés.

—Noya!— li và repetir sa mare, c< m si li estirés la

brida.

.Aquí'ls parers van dividirse. Les unes la trobaren a

mida; d'altres, potser un xich massa alta; la Berta opinava

en axò com la Sumpteta; mes totes convenían en que,

lluny de podérseli dir petita, no era ni tan sols d'aquella

mida que, per una convenció tota galant, se'n diu regular.

Ab un poch més de carns fins se la podria calificar de real

moca.

—Y aquella cabellera!—esclamà, estasiantse, la se-

nyora Solís—es una hermosura, filies, es una hermosura

poderse fer io monyo com ella se'l fà.

—Se pentina sola.?*—preguntà la mamà Rodés, a punt

de plorar d'enveja pensant en les doloroses estrebades que

ella havia de sofrir diàriament, pera que la pentinadora po-

gués subgectarli les ruques curtíssimes queab prous penes

vejetavan encara al voltant de ses orelles de cera rància.

—Sola, filla, sola! Y lo lleuger que li queda'l pentinat.

Si vostè li toqués, veuria que se li pot masegar y remoure
com un solideu.
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Donya Tecia esclafí a riure escandalosament.

—Com un solideu?... Ay, quina ocurrència, filla! Y
que m'ha fet riure. Quin acudit!

—VuH dir que res la escabella—esplicà la pobra Olim-
pia, mig sofocada.

—Sí, sí, sí, sí; però, ay quin acudit! Clach, clach,

clach, clach! Es graciosa aquesta Olimpia! Mireu lo que li

ha anat a acudir—tornà aquellairanquilassa, estúpidament.

—Lo que trobo—obgectà seriament la rossa de la viu-

da Molins, que fins aleshores havia callat—es que, potser,

lo té massa negre'l cabell.

—Oh, com lo de vostè, Paulina, es difícil de...

—No, no, no. No ho dich pas precisament per que"!

tingui negre; que'l cabell negre m'agrada molt—cuyià a

protestar la rossa.—Ho dich pel contrast que li fà ab lo cu-

tis.

— Ay, filla, lo cutis lo té precioslssim.

—Finíssim!

—Oh, delicat!

—jAy es lo que més li envejo!

Y lot lo conclave's llençà a cantar les escelencies de la

frescor y finura d'aquell cutis ab una voluptuositat tan

sensual y espontània, que us hauria dexat parats a tots. Si'n

serà d'airactiva la bellesa femenina quan encisa a.xís finsa

les metexes dònesl

—Sí,—repetia la bellíssima Molins, amo.xantse instin-

tivament un dels bandòs d'a ]uell cabell daurat que acaba -

va-i d'alabarli y avivant ab misteriosa energia la blavor-cel

de sos ulls d'Ofelia—un cutis envejable, finissim...

—Deliciós—recalcà la Camila, tot refregantse dins la

butaca com si's sentís frisors de voluptuositat a la esquena.

—Massa—digué encara la Molins:—D'axò'm quexo.

de quc'm sembla massa pur, massa blanch, massa... ^com

ho diré jo?... que fà massa contrast ab la negror de la ca-

bellera, ab aquells ulls tan negres, ab aquelles celles y pes-

tanyes negrissimes.

—Aaah—van cridar a una les Rodés y ta Camila, de-
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siljant castigar lo que elles creyan presunció d'aquella rossa.

—Aquí està'l mèrit.

—Y es clar—afegí la atrevida de la Sumpteta, buscant

ab la mirada'l meu assentiment.—Del tot rosses o de! iot

morenes n'hi ha moltes; la gràcia està en trobar una rare-

sa com aquella seayora: una blanca ab cabell y ulls negres.

A.XÒ sí que es una flor estranya, no es veritat?—Y eom jo'm

concretés per educació a no fer més que una rialleta ambi-

gua.—Axò no es dir ni sí, ni nó, Muret— persistí encara

la nbya, ab tota intenció.

Y la Camila l'ajudà ab un:

—Ay! que no's vol comprometre—tan maliciós—,que

la Berta, la Molins y jo meteix nos vàrem tornar tots roigs

per la part d'alusió que a cada hú pertocava. Allarors vaig

escusarme, ab que en aquella claror, no havia vist prou bé

a la senyora Güell.

—Es que ara ja no's parla de donya Pilar,—va advertir

la senyora Gomis,—sinó de lipos en general. Lo que desit-

jèm saber, es quins tipos li agiadan més a vostè: les more-
nes.'' les rosses.'' o be aquesta flor estranya de cabell negre

y cutis blanch.'*

—No soch esclusi vista, senyora...

—Le gustan todas en general—feu aquella mustela de

Camila, somrihent y ara ja ab intenció de salvarme.
—Però hay gorditas que le gustan mas—và afegir la

Sumpteta, portant sa indiscreció a un esirém que feu es-

clafir lo riure a tothom menos a la Berta y a mi.

—En Muret es massa fi pera mostrar preferències

ahon hi ha tantes senyoretes y senyores guapes, vritaí?—
s'apressà a esmenar la senyora de la casa.

—Sens dupte, senyora—vaigrespondre, encorregut y
tot, com encara estava.—Les diferencies son tan tènues,

que, pera descobriries, me caldria una finura de percepció
superior a la que tinch.

Davant d'aquesta frase, que de tan arti.iciosa y falsa

no permetia adob, van callar guapes y lletges, fins que la

senyora Solís nuà'l fil trencat, dihent que, per ella, les
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principals belleses de la dóna estan en lo cutis y en la figu-

ra, quees lo que més triga a perdres.

—La pell nodiré que no—obgectà la immensa Gomis

—

però lo que es la figura... aquí'n tenen l'exemple: jo, de

soltera, era un boxet.

Sa vehina, la esbelta viuda Molins, la resseguí dissimu-

ladament de dalt a baix, y quan encara ses mirades s'es-

playavan pel tremendo replà d'aquell pit montanyui, portà

sa galaniería y compassió fins a dirli, be que un xich tími-

dament:

—No es pas tan grossa, senyora.

Però la Sumpleta Rodés se va amagar la cara ab lo va-

no y's mossegà'l llavi pera ofegar la rialla, mirant a laBer-

la y a mi, que no sé cóm vam saber manienirnos seriós.

—Y no's cregui—afegí donya Tecla Gomis, entrant per

primera vegada aquell dia en lo tema de la sempiterna con-

versa que ja s' havian après de memòria tots las amidis.

—

No's cregui que sigui per lo que jo menjo, perque'l meu
marit, prou li diria: jo menjo molt poch, molt poch. Y no

serà pas perquè a casa, gràcia a Deu, hi falti res... que, ja

vera, tenim un bon cunyc, y'ns procurem dar bona vida,

vajal No li diré, allò, una vidassa de Palaclo sab?... però ja

vera, sempre tenim, o colomins, o perdius, o be un parell

de pollastres, o be becada, o be faisant... Sí, ja dich be,

faisant. Axò ademcs del bifie/i y de\Jilei y dalgun plat de

verdura o d'ous; perquè d'ous o verdura també'n fem algú

na vegada que altra, suprimint, per supueslo, mongetes que

a casa no'n dexèm entrar, com de bacallà, perquè, al Go-
mis, sab? ni a mi, certes menjas no'ns agradan. Y encara'l

Gomis (com que no està dcsganat com jo, o no sé perquè.

en fi per capritxos d'home, que vostè ja sab quc'ls hòmens

en tot son molt capritxosos). alguna vegada que altra, vol-

dria, ara vegi quina manial escudella de pngèsy /ras/o olla,

que es clar, la tem bona, ab Ics quatre carns, la seua col, la

Stiua patata, los seus cigrons... Y donchs, bé, cregui que jo

no menjo més que dcsfileles de la carn de ploma, que may

ne falta, ja li dich, y dos trosscis axins de biftck y de filet.
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Ara vegi qui diria que, menjant un poch, m'havia de fer

grossa axins! Alguns ne donan la culpa al carruatge, perquè

com quen tenim, l'uso bastant; però ca, jo me'n rich.

sab?

Les que ia escoitavan reyan per dins que era un gust:

però donya Camila y la Solís seguían entusiasmantse ab

la revista de les faccions que recordavan de ia Pilar Güell:

aquells ullasos avelluiats, aquella pinzeliadeta fina de les

celles, los clotets deliciosos dels estrems dels llavis y'l de ía

barbeta, aquella dentadura tresca y apretadacom una ma-
grana, aquelles orelletes grassones y monissimes com lo

peuet, all darcada, com les mans, de esiremada distinció...

—En fi. vatnos, ja ho veu Mureu que s'hi té de fixar.

Esià per merèxer. Es una viudela jove...—va dirme la Ro-
dés, pera apurarme, si jo era, com ella y sa filla malicia-

van, pretendent de la Berteta.

—Ah, sí, sí—recalcà ia impertinenta de ia seva filla.

— Pobres viudes!—esclamà llavors, ab posat y accent

meiodramàlich, la viuda Molins, que viexava dir a la Gomis
lo dels pollastres y faisants sens escoltaria.

—Anem, anem, Paulina; no plori—saltà la senyora

Solís—que quan les viudes son tan guapes, riques y jóvens

com vosiès dues, més que compassió poden inspirar en-
veja.

—Ja ho crech—van esclamar a una y resoitament les

tres casades restants, inclús donya Tecla, qui adonantse de

que no la escoltavan, havia parat en sèch lo seu carrau.

—Se coneix que no s'hi troban—obgecià la aludida ro-

dant lo cap. V fent un sospir, enlayrani ia mirada al cel y
apretantseal pillo vano obert, afegí.—Lo marit fa una gran

la '.d.

—Se uomprèn.

—En axò tindrà rahó.

— Realment ha d'ésser axíns.

—No's pot negar—gosaren a dir les casades en sò de
protesta més o menys sincera.

—Quan hi ha hagut estimació, realment, la separació,
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la pèrdua del marit ha désser dolorosíssims. Jo sempre ho
dich. Y Deu me conserve'l meu a qui estimo de debò com
cada una de vostès estimarà al seu. Però...

—Oh, es que jo estimava molt al meu, senyora— cuytà

a interrompre la viuda Molins.—Pobre Pepet!

—Ay, sí; pobra Paulina!—esclamà la Solís.—Vostè sí

que va ser una esposa exemplar.

—Ja ho crech; no suposo lo contrari, pobra de mi

—

afegí la Camila.—Però vi/y dir que... afortunadament... lo

temps tot ho mitiga.

—Costa, senyora, costa!

—Ho comprench. sí, ho comprench... ha de costar...

però, un colp consolada... lïlla, la ilivertat que té una

viuda...

—Ah, axò sí; aquesta, aquesta!—van esclamar lumul-

tuosament fins les noyes.

—Llivertat?—esclamà la viuda, com esgarrifada d'una

heretgia.

—Y tal!—feu una.

—Jo ho crech!

—

una alira.

—Qui ho negarà.-*— la grossa.

—L'únich estat en que la dòna'n pol teni'

—Lo que deya una amiga meva: si vengucsMn ccniu -

cats de viuda, jo n )'m casava—salti la Sumpieta.

Una rialla general en la que hi prengué pari fins a

viuda d'un modo estrepitós, coronà l'acudit.

—Y sobre tot—afegí la senyora Rodés, perdent ja un

xich la prudència que son estat y la presencia de sa filla li

imposavan.—Y sobre lot. que no lois los casos seran com
lo de vostè. La pèrdua del marit doldrà o no doldrà segons

lo seu comporiamerií en vida, segons Ics condicions espe-

cials del matrimoni. La Pilar, per exemple, la Pilar, que

nos va casar, sinó que la van casar ab un marit que li pQ-

dia ser parc, que no li podia fer cap il•lusió; quan Deu, en*

cara sent ella jove, la ha lliurada d'un marit axí. dexanila

rica y a sus anchas, ho ha d í plorar? No està millor ara que

abans? Anem, no digan.
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—Oh; aquí està la cosa—confessà la viuda Molins ab

una ingenuitat sols esplicable per la força contagiosa de la

corrent que sa interlocutora havia imprès a la conversa.

—

Aquí està la cosa: que vostè s'equivoca quan creu que ab la

mort del marit quedan saldats tots los comptes. Si li ha de-

xatfïlls, vostè sola'ls ha de pujar, educar y colocar. La exis-

tència d'ells, que vostè demanarà a Deu que li conservi,

serà'l primer embarràs que se li oposarà a un segon casa-

ment. Què'n treurà, donchs, de ser jove.'' Si li ha dexar

bens, los hi ha d'agrahir com si no ii fossen deguts, com si

fossen regalats, perquè sembla, no sé perquè, que la dóna

de be, donaniho tot al home... no té dret a 1? compensació.

Tant si'ls hi dexa libres, com en siniple ús de fruyt, los

tals bensson lo blanch de les miradesdels cunyats y demés
parentela del marit y'l g'illò qise més fortament lliga i la

viuda. Si compta y pera, millorar als fills, se reduheix a viu-

re modestament, es una codiciosa, una avara, una mes-

quina, una mala mare, que sacrifica aquells angelets; si

^.ista dins la n-iida que prudentment pot gasiar, es una

mà foradada, una qualsevol que té'l cap plè de pardalets y
que, per agradar y pescar un altre home, sacrifica"l pervin-

dre dels fills. Ahon es, donchs. aquexa llivertat de que
parlan.^ Ahon es.'' Ay, les coses que diferentes son vistes de

lluny o de prop!

— Tot té'l seus inconvenients—esclamà un'altra, dis-

tretament, escapant per i.n segon de la fonda preocupació

en que a totes havia sumit aquella trista pintura de la viu-

desa femenina.

—Tol; però'ls d'estat de viuda son molt més grans de

lo que's pensa—afegí encara, bon xich rencorosa y trista

la eloqüent oradora.

— Efectivament—confirmà la senyoia Solís—qui sent

a^vosté, sent a la Pilar. Totes s'esclaman de lo meteix.

—Encare la Pilar té l'apoyo del seu pare—feu la .Mo-

lins.

—Qui? Don Andreu Güell.'* Ay, filla meva; no's cuyda

de res. Se passa la vida al eniressol del Círcol del Liceu,
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fumant ,y contemplant los bons pamets que per allí atra-

vessan, ni més ni menos que si encara tingués vint anys.

— Després, té'l seu cunvat...—interposà la Rosés ab

tota mala intenció.—Aquest li cuydarà be tot...

—Se li cuyda de la fàbrica y de les proprietals, si se-

nyora—respongué la Solís ab marcada serietat.

--Qui vol dir.'' En Tomàs Ribera.^—feu la senyora Go-
mis.—Ay, aquest si que farà lo que deya ara la senyora

Molins dels germans del marit! Té una fama d'ambiciós!

Y ademét,, segons diuen, la Julita, la seva dóna, es una

pija!...

—Ja veuen, donchs, la llivertat que li queda també à

la pobra Pilar!—esclamà la última per fi.

—Bé, en lo que's refereixi a interessos, no diré lo con-

trari. Una pobra dòaa's té de valer dels altres. Però en lo

demés, què volen que'ls diga.^ A mi'm sembla que la viuda

queda molt més desembrassada per fer y desfer, anar y ve-

nir, rebre y visitar: per, en una paraula, gosar de la vida

a son pler—digué la bigotuda Rodés, tornant en sos tretze.

—Oh, y sobre tot—hi afegí la moguda Camila, diri-

ginise a la viuda Molins—les que no tenen pares, ni fills,

ni cunyats, com vostè.

—Oh, cà! Oh. cà! Precisament, la viuda, com més so-

la, més vigilada y més esclava està. Jo.^ Jo no so dueha de

dar un pas, ni dins. ni fóra de casa, que no taçi parlar à

lev meves cunyades. Rebre un bon amich. rebre un sacer-

dot.^.. Deu me'n guarí y Maria Santíssima! Anar al teatro

sola? Que es cas! Uy, aquelles llengües d'infern lo que di-

rían! Quan vivia en Pepet, que Deu linga al cel, ningú's

ficava ab mi; però ara, senyora, ara.''... Desde'l gos de la

portera al últim vehí del quint pis, tots son ccntinelles

que'm guardan. Ja estaria jo ben contenta de tenir pare y
fills com la Pilar. La sombra del pare, sobre tot, l'ampara

molt. Ella serà ben duena de rebre a qui bé li sembli; que

lo que es jo, ni ab prou feynes al meu cosí.—Y al dir axó

la ràbia li entelà gayre bé la veu.

—Be^bgectà la agegantada tarragonina, axecantse
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per anarsen y rihent ab sa calma habitual.—Voslè, en cam-

bi, com que no té fills, se podrà casar més fàcilment. Tot

s'arregla, tot s'arregla en aquest mon.

La viuda Molins se mossegà la IJengua per no dir en-

rabiada:

—Y que no veu que perdrí^ l'ús de fruyt?—Però sa-

bent dissimular, respongué tan sols ab una rialleta trista y,

axecantse lanabé, se retirà axis que's perdé de vista aque-

lla geganta a la qui, segons nos va fer saber, lo carruatge

esperava abaix.

Llavors, aprofitaat l'enrenou dels comiats, la Berteta

y la seva amigueta Rodés desaparegueren de la sala, y ai

tornar a entrar la senyora Solís, la Rodés, plena de goig de

poder parlar ab llivertat per ausencia de les noyes:

—Olimpia, Olimpia:—feu—què no ha sentit lo del

cosí? Ay, com se li ha escapat! Y quina gràcia m'ha fet!

—Es que veurà, Camila.—esciamà ingènuament la

Solís—que no troba que ha de ser realment molt pesat axò

de que una viuda honrada no puga rebre ni tan sois un
cosí a casa seva, sens donar de què parlar? Francament, la

gent mal pensada fa molt mal, es pesadissima.

—No me'n parli, no me'n parli. Y aquest pahís!... Jo

sempre ho dich: Barcelona es un poblet; axò no es una

ciutat.

— Però que no saben quin cosi es aquest de qui par-

la?—oposà la Montserrat Rodés, prescindint d'aquelles cen-

sures sens lo menor escrúpol de conciencia, ni mirament
d'educació.—Si es lo seu fulano, ja de temps, d*; molt temps

hà, dabans de morir lo marit.

— Bah, bah, Montserrat; què vol que li diga? Conech
bè a la viuda Molins, jo sé cem se và portar quan la ma-
laltia del seu marit, y no ho crech, no ho crech—respon-
gué donya Olimpia ab accent de convicció.

—Doncb no'n dupti, Olimpia, non dupti. Qui mal
no fà, mal no pensa. Vostè es molt bona y...

—Veurà: lo que jo sé es que la senyora més santa del

mon està esposada a una calumnia. Demà, diran de vostè.
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y ho haig de creure, jo? Un altre díe, diran de mi, ho

creurà vostè?

— Però, senyora, si aquí's tracta d'una cosa pública,

pública.

—Pública?—feu la Camila, interessantse.

—Qui ho ha vist? Qui pot saberhc? Com poden ser

may públiques aquestes coses, tractantse d'una senyo-

ra que viu sola y que porta'l seu nom ab decoro per

aquests carrers?—oposíi la Solís, ja indignantse poch a

poch.

—Tot Barcelona ho sab, Olimpia, tot Barcelona.

—Anem, Montserrat; jo visch a Barcelona com vostè

melexa y no ho sé. La Camila?... Vèu: roda'l cap; també es

la primera vegada que ho sent a dir. Vostè, Muret, sabia

res d'axò?

—Senyora, no sé de que'm parlan.

—Donchs, no'n duptiii—insistí la Rodés, afirmant ab

lo cap y somrihent ab la fatuitat dels qui's donan per ben

enlerats d'aquests secrets.—Jo ho sé per una vehina de la

metexa escala.

—Y qui li gaiantisa a vostè que la lal vehina diu veri-

tat?—feu encara donya Olimpia.

—La veracitat y religiositat de la metexa senyora. La

conech de molts anys y sé que es incapassa de llevar un fals

testimoni a ningú.

— Però ella què ha visi?—preguntà la Camila, portada

de la tafaneria de dóna.

—Ella res—confessà la murmuradora.—Però'l seu fill'

que retira a les altes hores, s'ha topat varies nits ab lo ga-

lant a la escala, que baxava de puntetes y disposava d'una

clau per'exir.

—Ah, ah... Axò ja es sospitós, Olimpia; axò ja es sos-

piiósl—csclamà la Camila, abandonant la postura urbana

pera abocarse, tota cargolada, endavant, ab los colzes ai ge-

noll y entre les dues mans lo vano bea tancadet y apretat.

—Conti, conti.

—Be; jo ho voldria veure—interposi ia Solís que. tota
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arborada d'escàndol, se ventava ab ver neguit.—Pobra

Paulina!

— Dexis de pobra—esclamà la Rodés, perdent ja'l frè.

— Ben bé que ella s'hi dèu recrear, dóna.

—Montserrat, per Deu!..

—Ja veurà, a mi m'han dit queab aquest cosí ja havían

tingut relacions, però que com llavors no era més que un

estudiant ab una posició molt modesta y no's podia presu-

mir que arribés a ferse lo nom que s'ha fet de gran advocat,

la Paulina que, perquè ja'n tenia, devia voler més quar-

tets, al presentarse en Molins, queera un gran partit... sab.^..

se va escoltar a la seva mare y s'hi va casar sense esti-

marlo.

— A.xò es la escusa de totes les dones alegres—feu la

Camila, acceptant ja de plè la murmuració de la senyora

Rodés.

Confessoqueal contemplar la ràpida crexensa que ana-

va fem la calumnia, jo'm divertia d'allò més.

—No. Camila, no,—digué la Solís, seguint sa noble

empresa.—Si res d'axò es veritat.

— Dich, lo qu« m'han dit.

— Donchs l'han enterada malament, Montserrat. La

Paulin•x estava al colegi ab mi; desde aleshores nos hem
tractat sempre més y jo sé que les relacions ab l'Hipólit

Mestres...

—A'l! Lo cosí es en Mestres, aqueix advocat de qui's

parla tant?

— Lo meteix. Les relacions ab lo seu cosí no van passar

de ser amoretes d'aquelles que tothom ha tingut, ilusions

de criatures; res més.

—Oh, de vegades, aquestes arrelan més fort que les

altres y vé dia que rebrotan—obgecià la Camila, poch dis-

posada a recular.

—Qué m'espiicaràn a mi, si jo veya fins les cartes?

Res, tonieríes de jevenets. La Paulina soní del colegi. I'

Hipòlit se'n va anar a Madrit, ahon va tenir relacions

bas'.ant formals ab una andaluça que se li và morir, y la
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Paulina, sense ja ni pensar ab lo cosinet, ni mirar si era

rich o pobre, s'enamorà, entenguinho bé, perquè era jo la

seva confident, s'enamorà d'en Molins y's casà ab ell sense

necessitat de la més petita pressió de donya Paula. Que en

Molins, en aquelles fechas, era. més bon partit, es veritat.

Que donya Paula vegé ab molt d'agrado lo casament, tam-

bé. Però que en aquest hi presidisjl'interès, no. Y un colf>

casada, qui negarà que la Paulina's và'portarcom la mil'or

de les esposes? Ningú, ningú'n pot dir ni axis - recalcà la

Olimpia Solís ab nerviositat.

—Sí, davant del mon, si senyora, s'hi va portar moll

bé—concedí la Rodés.—Però escolti a les Molins y li diran

que'l difunt ja morí apenat, sospitant alguna cosa.

—Anem, Montserrat, pei Deu^ calli! Axò son calum-
nies de les cunyades; perquè basia pensar que, si aquell

bon senyor hagués tingut les sospites que diuen, a la

seva mà estava; primer, podia treures de casa a n'en Mes-
tres, ab qui, al revés, se van portar sempre com grans

amichs, y, després, castigar a la Paulina no dexanili res.

La va dexar herev.i... donchs, digui.

— Dispensi: l'hereu serà'l nen de la Mercedes; la Pau-

lina no té sinó l'ús de fruyt, y... escolti bé, que axò dú

cuha... sols per nientres no's torni a casar. Aaah! Vèu.^

—Bé que li diré jo, si ara vostè està empenyada a treu-

re conseqüències estrafalarics de tot lo més natural del

mon? Fresques estariam que aquest usufruyi tes com un

estigma d'adulteri per totes les pobres viudes que'l tenen.

Si la prohibició de disfruiar dels bens del diíunt «b un se-

gon marit es mé' vella y general que l'anar a pòu? Vritai,

Muret? Axis al menos ho diu lo meu marit.

—Efectivament—manifestà la Camila—axò sí, senyo-

ra Rodés, que no'm diria pas res en contra de la viuda Mo-
lins. Nom diu sinó que'l difunt era ben be de la metexa

fusta que'ls demés hòmens. Perquè, reparin, y no se'n en-

fadi vostè Muret, que'ns escolta, estan tots los hòmens tan

gelosos del domini que la lley los hi concedeix sobre la

pobra duna, que ni en testament se'n voleD despendre.



— Dispensi, Camila, me sembla que, en aquest cas. no

's tracta del domini que vostè suposa y jo no veig, sinó de!

domini real y ben Uegflím que l'home té sobre'ls seus ber.s

—vaig contestar jo per solidaritat de sexe.

—Oh, no senyor, no;—replicà la Camila,—es que, dis-

posant axis, disposan de la dóna, li lligan ia voluntat,

tractan de perpetuar la seva fidelitat jurada fins a més en-

llà de lo que'Deu ha volgut.,. Y axó, digan lo que vulg^n.

es immoral...

—Ün dispotisme, si senyora—feu la Rodés.

—Un despotisme que, moltes vegades, obliga a la dóna

nés santa a ter disbarats, velhi aquí.

Però jo, preferint diveriirmeen silenci a discu'.ir. va'g

dexar que diguessen.

—No: una senyora ben judiciosa, no farà per axò cap

disbarat—assentà la Solís sentenciosament.

—Ja veurà... al cor, qui'l governa?—preguntà la Ca-

mila, trobant la obgecció que li semblà més forta.

—Lo seny—respongué resoltament la Olimpia.

— Però, es que jo pregunto: en virtut de quina lley

humana ni divina, se pol privar a la viuda de tornar a ena-

morarse, y. si s'enamora, de tornarse a casar? No ha reco-

brat la lliverlat per voluntat de Deu?

—Axó dich jo— hi afegí la Montserrat.

—Jo no veig que ningú la privi de res. Que's casi— fe j

bonament la senyora Solís.

—Ah, si—esclamaren, ingènuament, ses dues conten-

dents.—Y aleshores perdrà l'usufruyt.

—Justament. Però. llavors, tindrà en compensació lo

que ella metexa ha preferit.

.aquesta conclusió, tan racional, escandalisà a les con

lendents y'm feu riure de bona gana a mi,que admirava es-

tona hà, la serenitat de judici y puresa de cor de la Olimpia

Solís. La Camila j la senyora Rodés no obstant, ben lluny

de rendirse de cap manera. Per elles, desde'I moment que
un mcirimoni forma casa a part, creant pera la dóna nous
osos y costums, no hauria d'estar a les mans del marit lo
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dret de despossehir a la viuda dels bens que li son neces-

saris per sostindré la posició a que aquell l'acostumà. Si hi

ha fills, l'amor de mare bastarà pera que ella no'ls malversi

ni'ls dexi a ningú més. La ccdicia dels fills farà que la res-

pectin y cuydin mellor. Si de càs no hi ha fills, ^'per què lo

que era ben be del maril ha d'anar, tart o aviat, a la casa

de que ja ell s'havia desprès, en iloch de dexarho a lliure

disposició de la qui ha compartit ab éll la existència y li ha

clos amorosament los uilsa l'hora de la mort? Perquè deya

donchs, que era laescullidadel seu cor? Quina prova'n dona

desposehinila o dexantia ab una possesió condicional? L'

amor, lo ver amor va fins al sacrifici més estremat: ^quín

sacrifici s'exigeix al marit que va a morir sense fills obli-

gantlo a fer a la viuda hereva incondicional? Quin mal li

farà ja, al home mort, l'estrany que la viuda fiqui honra-

dament a la casa? Kn Iloch d'una, seran dues les persones

que li deuran agrahiment y estaran moralment obligades

a respectar sa memòria. ^Per què imposar, donchs, condi-

cions pòstumes que l'nan de fer odiar de qui més l'hauria

adorat sempre? Ja abans ho havian dit: la /iuda pot cna-

morarse; si per no tenir fortuna l'home que li ha rdbat lo

cor, ella ha de sacrificar ses costums y necessitats, que ha de

succehir? No tothom tindià'l seny ni'l desprendiment que

la senyora Solís reclama. L'egoisme del ben estar, més

f•rt en molts casos que l'amor meteix, triomfarà de tots

los obstacles pera dur la dóna a una perdició de que l'hau-

ria lliurada la prudència d'un marit més previsor, més ge-

nerós y més gelós, si senyors, més gelós, del bon nom de

aquella dóna que tan honrada volia. Com lot tirà, que dic-

ta lleys prescindint de la naturalesa, ha provocat la rebelió

y l'odi contra si meteix. La dóna que's sent vexada per

aquella prohibició tirànica^ se rebejarà de gust burlantla

impunement, y lo qui, orgull••'s. havia somniat en exigir,

per sa major glòria, una fidelitat tan eterna com absurda \

capritxosa per inútil s'haurà acarreat, en mort, les burles

que més hauria castigat en vida.

Absurdes y escandaloses <^emblavan a la senyora Sol
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iotes aquexes argumentacions de la Camila, que la Rodés

no parava d'aplaudir ab lo cap y'ls ulls fora del idem, com
si sentís un nou sefmó de la Montanya; però desitjosa de

acabar, tement sempre li entrada de les noyes, se cusi la

boca prudentment.

—Es clar,—digué per fi la Montserrat, a! pendre alé la

discursayre,—Qui sembra, cull; d'unaimmoralitat no'n po-

den nàxer virtuts. Però, en locàsdeque parlavam, la veri-

tat, es que lo senyor Molins obrava bé. perquè dexis, que

diuen que, si varies vegades, lo pobre home havia atrapat

als dos cosins fentse petons

—Bah! Bah!—saltà, ja íoragitada, la senyora Solís.—

Y

qui no sab que'l besarse es costum enire tots los Mestres.^

Y es clar que'l senyor Molins ho havia vist. No'ls havia

atrapat com diuen les males llengües: los havia vist com jo

metexa, com tots los entrants de la casa, perquè may la

Paulina se n'ha amagat ni té de què amagarsen? Per aques-

ta metexa rahó tampoch en Pepe Molins may de sa vida va

donar a les ignocencs caricias d'aquells cosins la interpre-

tació indecent que vostè suposa.

Y com en aquestes paraules posà la senyora Solís tol

l'accentde la seva indignació, vegeren les oyents que era

hora ja d'acabar la conversa y aquí'ns vàrem despedir.

Digan ara si, en les visites, un no s'hi diverteix y
aprèn?»

La veritat es que'i relat del amich Muret a tots nos

havia entretingut y a tots nos dexà pensant sobre qui te-

nia rahó, si donya Olimpia o la Camila. P^nsinhi ara vos-

tès.

Narcís Oller.

Cada prenyat porta son fat.

Cascuna criatura fa segons sa natura,

L'hom qui no lé què fer. prenga vaxell o muller.
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A MARIA IMMACULADA

PEL CINQUANTÈ ANIVERSARI DE LA DEFINICIÓ DOGMÀTICA

DE LA SEVA PIJRÍSSIMA CONCEPCIÓ

Pura com ploma d'àngel es la néu

que resplandeix al sol may trepitjada;

però més pura sou als ulls de Deu,

]oh Immaculada!

Net està '1 cel, si pel clarissim blau

ni una boyrina volandera sura;

però més neta escelsitut mostrau,

joh tota pural

Lliri entre espines al ermàs aspriu

ab son aroma als viadors encanta:

talment entre les vèrgens Vos floriu,

joh tota santal

D'Adam nasquereu en lo tronen danyat

linica flor del Paradís novella,

y tal que Fruyi diví n'heu germinat,

joh tota bella!

Filla, prodigi august del Creador,

Mare, ideal del Deu deSabiduria.

Esposa, encant del Esperit d' Amor
sou joh Marial

Per Reyna dominau tot I' univers

abdolçi magestat consoladora,

no més terrible al esperit
i
ervcrs.

;oh vencedoral
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Si la escelsa milicia angelical

Reyna vos diu y servitut vos mostra,

de la famiüa sou del trist mortal,

;oh Mare nostra!

Y bé que ho sou: en tanta escelsitut

nostres misèries no mirau esquiva.

Vos qui sens culpa '1 plor heu conegut,

;oh compassiva!

Donchs en la vall de llàgrimes y mort
a Vos ctidam los desterrats fills d' Eva,

que heretarem la culpa y la dissort

d" Adam y seva;

A Vos. ijnica exempta d'aqueli mal,

qui, honor de nostra sanch purificada,

la ai li va testa del draf^ó infernal

hea trepitjada.

A'irau que de nou brinda la Serpent

fruyt seductor al arbre de la sciencia:

salvaune, donchs, la perturbada gent,

itont de clemència!

Salvau los qui entre culpes y perills

a vostres ares humilment s' acostan,

y los qui'n fugen... que també son fills,

y tant vos costan.

Y entre la pompa del solemne jorn

€n que ara vostra lesu hem celebrada,
senyau a! poble de tot bé "1 retorn,

ioh Immaculada!

Miquel Costa y Llobera, Pvre.
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MOVIMENT CATALANISTA

Una faisó ben diterenta de l'any 1903 ofereix lo 1904. A
Madrit iot lo que ahir era moviment y cambi d'hòmens en

lo desgovern del pays, no dexant cap altra especial ímpre-

sió que la que dexan les películes cinematogràfiques, s'ha

convertit enguany en la permanència en lo govern d'un

home que s'enforteix a cada tempestat que sab ferse nàxer

al seu entorn, perquè cada díe es més manifesta la des-

composició dels partits a la espanyola y per allò de que en

tefra de cechs lo borni es rey.

Juga en Maura ab les oposicions y principalment ab

!a republicana, que fà molta fressa y poca endressa, com
juga ab lo pays en general, sens que ab son inflament, vul-

ga fer cabal d'una força que porta gèrmens de vida, que

pacíficament s'engroxeix y seriameni s'organisa a Cata-

lunya y que esclata per tot allí ahon no hi senyoreja la

mort, en manifestacions més o meny modestes, però sem-

pre esperançadores duna resurrecció del esperit patri tant

complerta com la que sortosament s'ha operat ja a Ca-

talunya.

Y que es complerta aquesta resurrecció, ho posa de ma-

nifest, entre altres proves, algunes de Ics que recollirèm

en la revisia present, lo que en lo die primer de Janer de

1904, entran a administrar los interessos comunals de di-

ferents municipis catalans, lao honorables patricis, que

adornan la seva qualitat d'honradesa ab lo dictat d'auto-

nomistes.

La constitució del Ajuntament de Barcelona dona

molt que dir per la qüestió del nomenament de les Tinèn-

cies d'Alcaldia. No hi ha prou Tinències per tots los repu-

blicans que'n volen, perquè portan lo seu desinterès al es-

trém d'exigirne una per cada hu d'ells y la seva democra-
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eia al estrém de no volerne dexar cap per les minories.

Un dels més caracierisais regidors de la majoria, escriu en

los diaris que renuncia a la seva tinència «para facilitar al

jefe de la mayoria republicana poder satisfacer ambicio-

nes y vanidades insaciables» Al cap de vall la cosa s'arre-

g'a, ab la intervenció y'is bons oficis del Alcalde senyor

Boladeres, qui sab que tracta ab persones que tenen un

concepte especialissim de la dignitat y conseqüència. L'Al-

calde de R. O. posa al cap de llista dels seus actes, l'armo-

nisar les discòrdies dels republicans, fent que ab lo seu

vot queden nomenats los Tinents d'Alcalde republi-

cans.

Aquests datos poden servir pera donar la tònica de lo

que ha sigut la vida de! Ajuntament barceloní, durant

l'any y de la que no'n parlarem més, si be a cada punt ne

podriam treure altíssimes ensenyances.

Ademés, durant lo mes de Janer la opinió pública de

Catalunya'es moguds per la satisfactòria noticia que'ns vé

de Madrit, com si volgués ser preparació d'un gran acon-

texement, consistent en have^se dictat una R. O. ab data

del die 2, declarant llibre de text pera les Escoles de Cata-

lunya, la «Lectura Bilingüe» de don Salvador Genis, auto-

risació primera y ben concreta pera usar la nostra llengua

en la ensenyança oficial; per lo fàs'ich que inspira una
llarguíssima discussió al Congrés ab motiu d'haverse no-

menat Arquebisbe de Valencià al P. Nozaleda, Arquebisbe

de Manila, quan los governs espanyols la varen perdre; per

lo menyspreu ab que es rebut a Barcelona y les pobla-

cions que visita, un dels antichs capitosts dels desfets pai-

lits polilichs, en Canalejas, qui vé aquí per mor de presi-

dir un Congrés Pedagògich, com si un home de tal condi-

ció tingués res que veure ah la ilustració y cultura; per les

dolces emocions que desperta, portaninos oreigs suavís-

sims y confortadors, i'«Amo Toni Vicens Santandreu de
Son Garbeta» de Manacor, qui acompanyat del benemèrit
Mossèn Alcover, recita per les nostres societats intelectuais,.
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inspiradíssimes glosades, a'una poètica rusiicitil que ver-

daderameni sorprèn y enamora.

Y es moguda principalment la opinió de Catalunya,

per los preparatius que's fan pera inaugurar solemnement
lo monument que a la Pi. ça de la Universitat axeca Cata-

lunya al Dr. Robert.

S'efectua aquest acte lo díe 31, a presencia de milers

de persones vingudes de tots los indrets de la nostra terra,

sens que hi drxessen de tenir representació tots los orga-

n smes que a Catalunya representan cultura y treball, ab

munió d'estandaris, ab les cases de la gran Plaça endo-
massadcs y en mig d'un entusiasme esiraordinari. que in-

terpreta admirablement lo senyor Rusinol en un sentit

parlament.

Pochs dies abans de tan gran manifestació, reicrinisL-

al progectat monument y al Dr. Robert, La Publicidad va

atrevirse a profanar novament la memòria del ilusire pa-

trici, axecant protestes de tot Catalunya. «Es un tràgala»

aquest monument, deya lo referit diari y si arribés axecar-

se, lo foraster que vingués a Barcelona se preguntaria boy

contemplant la figura del Dr. Robert «^Quién serà ese se-

rïor.'' El monumento no se ievantarà porque los que velan

por la dignidad de Barcelona lo impediran».
*

* *

Durant lo mes de Febrer nos venen de Mad;.L u—
notes ditcrentes, íïlles abdues de la vida parlamentaria:

una d'elles es lo fictici moviment que's vol crear ab la enut-

josa qüestió Nozaleda y que s'escarrassan en que ressone

per aquí los nostres menja-capellans y la altra es, la cam-
panya que's reprèn per los diputats catalanistes en contra

de la subvenció a Madrit pel concepte de capitalitat, adu-

hint arguments que evidencian un colp més la injustícia

que va a consumarse.

Activa es també y honrosa per Catalunya, la campanya

parlamentaria en lo mes de Març ab motiu dediscutirse al

Congrés la totalitat del progecte, presentat per lo Govern,

d'Administració provincial y loci•l. Hi prenen part princi-
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palment, ab la mira dinfilirar l'esperit progressiu d'auto-

nomia en aquell progecte tan trascendentai, los Diputats

regionalistes per Barcelona y Olot respectivament, senyors

Rusinol y Albó, presentant en nom de la minoria catala-

nista, entre altres, una esmena en virtut de la que se de-

mana la reorganisació administrativa de les regions baix

la base del règim autonòmich de les regions naturals y
històriques y de la Diputació única per Catalunya.

L* més caracterisat diari ministerial, La Època, refe-

fintse a un discurs pronunciat ab tal motiu per lo diputat

per Olot, va íer la següent significativa afirmació: «Habló

en nombre de una corriente de opinióa desinteresada,

equivocada sin duda, però poderosa y noble» (^Ahon han

aaat a parar aquelles esclamacions d'altre temps de traïdo-

res, cuatio locos, hijos espúreos de la etc.Pj

Havent registrat en aquest mes de Març, la celebració

de varis meeiings en prò del servey militar voluntari y lo

triomf que obté al districte de Sort—Seu d'Urgell, pera

Diputat provincial D. Joan Rovira y Agelet, podem entrar ja

a ocuparnos de lo que constitueix un interessant aconte-

xement, l'acontexement de l'any, podríam dir, axò es ia

vinguda del Rey.
«

« »

Acontexement de l'any, dihèm que pot anomenarse,
la vinguda a Catalunya del Rey d'Espanya, donchs la vi-

sita del Quefe del Estat y del Quefe del Govern a n'

aquesta terra, no podia pas tenir lo caràcter de la visita que
fessen a qualsevol regió d'esperit mort, del centre d'Es-

panya. L'esperit de Catalunya havia de manifestarse en tan

solemne ocasió y axí va ser en efecte.

Lo Catalanisme y d'una manera especial la Lliga Re-
gionalista, va acordar no pendre part ni enviar representa-

ció a «ap dels actes que tinguessen lloch en obsequi al

Rey; lo Catalanisme no podia ni devia festejar al^Monarca,
però si lo poble català en general, mostrava davant d'ell

una actitut cortès o indiferent, la representació del poble,
los guiadors de les corrents populars, varen creure conve-

5
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niem aprofitar la ocasió magnífica que se'ls hi presentava,

de fer present al Monarca les constants aspiracions, cada

dle més fermes, de la nostra terra, que parlar davant del

Monarca, per la ressonància que havia de tenir, era com
si's parlés davant d'Espanya entera.

L'endemà d'arribar lo Rey, axò es lo díe 7 d'Abril, una
veu eloqüent, enèrgica y sincera, la del regidor Cambó,
parlava axis al Monarca que visitava la Casa de la Ciutat

de Barcelona:

«Bien comprendemos, Senor, que esa autonomia mu•^

nicipal que reclamamos, es difícil de armonizarla con la

actual organización del Estado, es un ingerto difícil, casi

imposikle de aplicar con esperanzà de éxito en el arbol de

una organización centraii/.ada. Por ello los regionalisias,

pedimos todas las autonomias de losorganismos naturales:

de la región, del municipio, de la família.»

Y'l Monarca li contestava:

«Me alegro mucho de haber oido las manifesiaciones

de vuestro compaiíero, pues uno de mis mayores deseos

es conocer las aspiraciones de mis súbditos. Si de mi de-

pendiera, concedería ahora mismo, con mucho gusto, todo

eslo».

Todo esto, que l'Alfons XIll, deya que concediria es la

autonomia, total, absoluta de Catalunya, que en Cambó li

demanava en representació dels regidors catalanistes, a

escepció de quatre d'ells, que varen íit m'ibliL.a la discon-

formitat ab aquell acte.

Jamay lo Catalanisme havia esposat ai Key ics aspira-

cions catalanes ab tanta valentia y prescindit de tota mena
de convencionalismes, com ho va fer lo jove regidor barce-

loní. Jamay cap de les altres representacions del Estat,

havia respost com ho feu, lo jove Monarca, ab més preci-

sió y conformitat ab lo que se li feya present.

No es estrany donchs que fos general l'entusiasmc que

despertés aquell acte y que fossen unànims les censures

que vingueren de Madrit contra en Cambó qui ab tanta

altesa d« mires s'havia portat y contra lo Queie del Govein
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qui no havia evitat una tan hermosa esplosió tan bella-

ment corresposta, dels sentiments catalanistes.

Ja quedavan romputs los convencionalismes creats

per la rutina y fills de falsos respectes: ja pertot arreu ahon

aniria lo Rey d'Espanya, havia de sentir clara y enèrgica la

veu de Catalunya. Lo díe 8 al viatjar per lo Maresme, se li

acosta al Masnou un home a saludarlo en nom del poble y

a instàncies d'en Maura, se espressa en llengua catalana;

«rriba lo Rey a Girona y la Lliga Regionalista, per media-

ció del Senador, senyor Marquès de Camps, li presenta un

missatge en que li fa present que:

«Avuy com sempre volem basar l'Estat Espanyol en

la autonomia de Catalunya y de les demés antigues nacio-

nalitats; volem la llenga catalana oficial dintre de Cata-

lunya; volem la llivertat dels ciutadans, dels municipis y
de les comarques», ab lo que, Espanya entera que llegeix

ab espectació les ressenyes que fan los periòdichs del viatge

real, se pot convèncer de que quan se tracta de Catalanisme

no's tracta d'un moviment'barceloní esclusivament, perquè

si la Lliga Regionalista de Llevda havia de recordar també

al Monarca, que la aspiració de Catalunya es la seva auto-

nomia integral, no's quedava pas endarrera la Associació

Catalanista de Tarragona, donchs com molt bé deya en

son Missatge, presentat per lo regidor senyor Ixart «en todas

partes esa bandera ostenta los mismos lemas: la consiitu-

ción autonòmica del Esiado Espanol por medio del reco-

nocimiento explicito de las antigüas nacionalidades que
lo constiiuyen; la oficialidad del idioma catalàn...; la

conservación y reintegración de auestro derecho civil; el

Servicio militar voluntario: en una palabra, la autonomia
política y administrativa, garantia única de libertad y de

"progreso y lazo de verdadcra unión entre pueblos distintos

y diferentes razas.»

La aspiració autonomista, havia de sentiria a formular
lo Monarca no sols a les capitals de provincià; havia de vèu-

rela manifestada, com deyam, per tot arreu allí ahon anés,

en los ornaments ab que s'engalanavan les localitats que
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visitava, en les converses que tingués ab los veritables ciu-

tadans; havia de sentiria formular a Manresa per boca del

seu Diputat a Corts don Lleonci Soler y March quan li

deya:

«Ja sabeu senyor que'ls justos anhels del poble català

foren sintetisats en les Bases acordades per insignes^repre-

sentants de totes les Comarques del Principat en la famosa

Assamblea que en l'any 1892 se va celebrar en lo Saló Con-
sistorial d'aquesta històrica Ciutat de Manresa. .», havia de

sentir iguals aspiracions a la Espluga de Francolí, en que

la Associació Catalanista li demanava llisa y netament lo

acordat a Manresa l'any 1892; havían de repetirli lo meteix

a Tarrassa. donchs la Agrupació Regiónali^a presentantli

altre Memorial, axis s'espressava; «Per les rahons abans

dites, Catalunya necessita sa autonomia; la necessita pel

desenrotllo de sos treballs; la necessita per rahó de sa llen-

ga, per rahó de ses costums y drets especials; necessita en

fi tota la autonomia que tenim sintetisada en les Bases de

Manresa.»

Lo Rey que vol passar per lo primer agricultor d'Es-

panya, dedica un díe als agricultors catalans y ea mig

d'una festa catalanesca ab que se l'obsequia a can Codor-

niu de Sant Sadurní de Noya, sent paraules del més pur

afecte a les coses de la terra per part del amo d'aquella

gran casa agrícola-industrial senyor Raventós, com rebent

la visita dels Alcaldes y propietaris del Noya, té d'escoltar

a qui parla en nom d'ells, don Francisco Maspons y An-

glaseil, ab aquestes paraules:

«Per axò es que abans que tot suplicàm a V. M. pera

treballar ab fè en l'engrandimcnt del nostre Regne, que en

endavant sian catalans nostres jutges o que per lo men>s

sentan nostres costums, comprengan nostres institucions >

parlen nostra llenga catalana, que com V. M. ha compro

vat tantes vegades en aquests dies, es la qucdeurí-jn n.•ïrl.u

los representants de vostre Govern a Catalunya»

Al vespre del meteix die, en que més d'aprop na scnm

bategar la ànima de Catalunya, visita lo Monarca la casa
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payral dels agricultors catalans y allí, malgrat la muralla

d'element oficial que com sempre s'interposa entre'l Rey
y'l poble, don Ignasi Girona, com a President del Institut

Agrícol Català de Sant Isidro, li dirigeix un missatge de-

mostrant la necessitat de que'ls Governs espanyols respec-

ten l'esperit tradicionalista de Catalunya, després de lo

que'l propi President, li dirigeix algunes paraules en llen-

ga catalana, ersent per lo tant aquesta la primera vegada,

desde que la nostra terra ha perdut la llivertat, que torna

a parlarse en català davant del Rey.

Lo rey contesta:... «Mucho me ha complacido que

vuestro Presidente haya hablado en catalan. Pues que:

acaso la L-ngua catalana no es espaííola. ^"El idioma cata-

lan no es de una región de Espana.''

Y va afegir, y axò jj no té tanta importància: «Serà uno
de mis primeros cuidados el aprenderlo a fin de que cuan-

do vuelva, pueda entenderos tal como hablais.»

En aquesta recepció lo Quefe del Govern va fer entre

altres, les següents declaracions que penedit d'elles, des-

prés va cuidarse prou d'aigualir:

«Catalunya està donant un sobirà exemple a tothora.

Al revindicar los seus drets polílichs, nos redimirà a tots,

absolutament a tots. Ab vostre apoyo, res nos importa les

menudencies que forman la política d'aquest pays».

Memorable té de considerarse aquesta data- 17 d'Abril-

en que tot axó's deya y que després llegia Espanya ab es-

tupefacció.

Deyan escandali.sats los diaris de Madrit que ab mo-
tiu del viatge regi, Espaaya y Catalunya s'havian parlat.

^Se varen entendre?... Sia com se vulga, les manifesta-

cions que per un cantó y altre varen ferse, representan per

la lliberació de la nostra Pàtria, un avençament grandíssim

gayre bé inesplicable, en lo curs natural de la evolució de
les idees.

Al darrer díe d'aquest mes d'Abril en que lan signifi-

catius fets tenen lloch, se inicia un altre acontexement



— 70 —
que també té de senyalarse ab lletres d'or en los anals del

gloriós despertar de Catalunya. Les afectuoses relacions

que sostenim los catalans de Catalunya ab los nostres ger-

mans de Mallorca, se referman d'una manera ben hermosa,

donchs en l'esmentat díe començan en l'Ateneu Barcelo-

nès pera continuar tot lo Maig, una tanda de conferencies

a càrrechi dels elements intelectuals mallorquins, esplèn-

dida manifestació del elevadíssim grau de cultura a que han
arribat algunes inteligencies privilegiades de la illa ger-

mana y de la adaptació que en ells van adquirint les as-

piracions aquí ab tanta força arrelades.

Aquesta força se demostra 'ben bé, ab dos grans

aplechs, de molt diferenta finalitat, efectuats a les darre-

ries del Maig.

Un d'ells es la Assamblea de la Unió Catalanista, efec-

tuada al Teatre de les Arts, per la que s'evidencia l'elevat

criteri ab que sab encarrilar lo Catalanisme los problemes
del conflicte entre'l capital y'l treball, d'alguns anys enç4
tan exacerbats per la influencia dels enemichc de la nostra

terra.

Es lalire, lo Congrés de la Federació Agrícola Catala-

na Balear, efectuat al Vendrell. No té per tant aquest aplech

caràcter catalanista, però la força dels nostres ideals s'hl

posa de relleu moll brillantment. Ab motiu o ab la escusa

del Congrés, va al Vendrell lo Ministre d'Agricultura y

axí com lo cridar jVisca Catalunya! era en òpoques molt

recents un crit subversiu o poch menys, es lo propi Minis-

tre qui en català y tot saluda ab aquella espresió la terra

catalana, tan bon punt hi posa'ls peus. Era incorrecte fa

poch temps lo parlar en català davant de qualsevulga per-

sona q^cj'a/ y en lo Congrés se dona'l cas de que lo Presi-

dent de la Federació tenint al costat al Ministre, fi en ca-

talà lo discurs d'obertura, sense posarhi per cortesia, ni

una sola paraula en castellà, arribantse al esirém de que
fins lo Ministre en català parle. jQui'ns harla de dir tres o

quatre anys endarrera, que haviam de veure totes aques-

tes coses!
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La vinguda del Rey, va ser motiu de que 's trenqués

ta unitat d'acció, o més ben dit de que apareguessen dife-

rencies en lo Catalanisme polítich de Barcelona, axò es,

€n la Lliga Regionalista.

Ab la idea d'evitar escisions, se cercaren multitut de

fórmules de concòrdia, venintse a parar' en la formació

<i'un Directori o Comissió. d'Acció Política, nomenat per

aclamació a la Lliga Regionalista lo díe 17 de Juny y rati-

ficat lo nomenament lo 22 en altra importantíssima reu-

nió. Foren designats pera constituir la comissió d'Acció

política, los senyors Rusinol, Abadal, Carner, Prat de la

Riba y Cambó.
i*er molt pregat que'n fos, no va voler acceptar lo

càrrech lo senyor Carner, lo qui dexà de coadjuvar ais fins

de la Comissió y de la Lliga, ab altres apreciables com-
panys, que dintre de Barcelona han format un nucleu,

més accentuat cada díe, fins a determinar la aparició d'un

setmanari, lo díe 12 de Novembre, que ab lo nom de El

Poble Català, se proposa infiltrar en lo Catalanisme certa

tendència lliberal, democràtica, radical o popular.

Mentres s'operava aquesta evolució en alguns ele-

ments afectes a la Lliga, les forces d'aquesta, tant bon

punt nomenat lo Directori, s'apressavan a enfortir lo seu

prestigi y al efecte se preparava un dinar grandiós que's-

celebrà lo 10 de Juliol al Teatre del Nou Retiro ab assistèn-

cia de 1,200 començals, de Barcelona molls d'ells, vinguts

de tots indrets de Catalunya una bona part d'altres.

No en res han cohibit la espansió de les nostres idees

per tot Catalunya, aquestes contrarietats en que 's troba lo

Catalanisme, filles del nostre caràcter y naturals ademés
tracianise de un moviment nacional com lo nostre.

La creació d'organismes nous y l'engroximeni dels

existents, es cosa ben manifesta; los meetings y conferen-
cies de propaganda abundan durant l'any d'una manera
estraordinaria; la fundació d'institucions de cultura y
d'ensenyança, nexen al escalf dels nostres centres, d'una
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manera prodigiosa, y l'ideal catalanista manifesta la seva

força crexent, de mil maneres diferentes, en tots los or-

dres de la vida, en tots los estaments socials.

Fins s'escursa, pera la vida activa del Catalanisme, la

temporada estiuenca, de natural descans.

Té lloch en lo mes d'Agost un aconiexement trascen-

dental. No 'ns referim a la comèdia bufa que desempe-

nyan dos èmuls de les glòries de Caviíe y Santiago de

Cuba, lo Comandant de Marina de Tarragona y l'Ajudant

de Marina de Sant Feliu de Guíxols, fent treure respecti-

vament les banderes catalanes d'una caseta de banys de

Torredembarra y d'una embarcació del port d'aquesta úl-

tima població, /ieroicí/fl/ que motiva un enèrgich telegrama

de protesta dels nostres diputats a Corts y una complerta

desautorisació per part del President del Consell de Minis-

tres de semblants barrabassades; al referirnos a un acontí-

xement de trascendencia, aludím a la qüestió plantejada

ab motiu del progecte de construcció dels fe^rocarrll^

transpirenaichs o sia lo de Canfranch, Noguera-Pallaresa

y Aix-Ripoll.

Lo Catalanisme que tan bellament compenetrat sab

mostrarse sempre ab les necessitats totes de la \or\& caiala

na, va demostrar en la reunió d'Alcaldes efectuada lo <i!r

17 a Cà la Ciutat de Barcelona, que estava disposat entera-

ment a coadjuvar a les aspiracions que despertava lo Go-

vern ab aquells progectes, tenint ocasió de fer veure qut

pera donar cima a aquelles aspiracions y a totes les neces-

sitats dels catalans, era precís partir de la base fonamental

de la unitat de Catalunya, pera lograr d'aquesia manera

fer més factible lo govern de la no-"-^ u.rn p.r 1,^^ nmnis

catalans.

Y al parlar axis los catalanistes, no ley.m mes que

repetir lo que dcyan hòmens de tota mena d'idees, donant-

se 'I cas de consegüent de que per primera vegada desprc

del trocejament de la nostra Pàtria en quatre provineic^

la unió de tots los fills de Catalunya per una acció co

muna determinada, s'cnforiis ab lo criteri de la perdu-
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rable mancomunitat que té d'existir entre tots los cata-

lans.

La pròpia qüestió dels ferrocarrils, donà ocasió ademés

a que 's desfess n les poques sinceres prevencions que tal

vegada hi pogués haver encara, respecte del centralisme

barceloní. Los qui més aferrades tenían aquestes preven-

cions, quedaren desarmats davant del espectacle que ofe-

ria la ciutat de Barcelona, posant^e al cap del moviment

tan hermosament desenrotllat. Los hòmens de la provincià

de Lleyda, son los qui més mostraren lo seu agrahiment

per la noble actitut de Barcelona, agrahiment que's refer-

mà més encara ab ccasió del grandiós meeting de Tremp
celebrat lo segon díe d'Octubre, al obgecte de propagar la

idea del ferrocarril del Noguera-Pailaresa.

» *

La Comissió d'Acció Política no descansajen la tempo-

rada d'istiu, y ben al contrari, procura prepararse pera

respondre als altíssims fins perquè fou creada. Axis es que

entre altres treballs que oorta a terme, se traslada la pri-

mera quinzena de Setembre a Girona, ahon ab lo concurs

de valiosos elements d'aquelles comarques, se disposa a

lliurar batalla contra 'Is restes del caciquisme, abaas tan

poderós en aquella província.

Igual obgecte porta la susdita Comissió lo díe 27 de

Novembre a Lleyda, acordantse allí. al cor d'aquelles ter-

res tan empobrides per lo caciquisme centralista, empen-

dre una activa campanya axecant l'esperit català tan con-

dormit.creant una Escola Catalana a la capital, organisant

unes oficines de defensa dels vexats per lo caciquisme, ofi-

cines que estaran en relació ab les que a no tardar—tant

debò siga ben aviat—s'establiràn a Barcelona, y promovent

una escitació pública en prò del progectat carril del No-
guera Pallaresa, ab lo que 's demostra un colp més la per-

fecta armonía y compenetració dels ideals catalanistes ab

lo foment dels interessos materials de la nostra terra.

Tornant al moviment catalanista esdevingut al mes
de Setembre, cal recullir una nota ben bonica: lo díe 25.
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seguint 3 la Unió Catalanista, s'aplega a Berga una gran

gentada, que en mig de poètichs esbargiments y patriò-

tichs entusiasmes, assisteix a la solemne presa de possessió

del cèlebre Pi de les tres branques, que'ls seus propietaris

oferiren en altre temps a n'aquella colectivitat.

Una nota també ben agradable y unànimamentaplau-

dida, dona a la Diputacié de Barcelona, lo diputat pro-

vincial D. Joseph Bertran y Musitu, lo qui afegeix un nou

timbre de glòria als molts que s'ha guanyat lluytant en

aquella casa contra les escurrialles del caciquisme, posant

en evidencia que la Diputació no ha estat a la altura de les

circunstancies en la important qüestió dels ferrocarrils,

per la sencilla rahó de que les Diputacions responen esdu-

sivament a artifícialismes del centralisme y que per lo tant

son un destorb, que han de desaparèxer pera fer lloch a la

Diputació Catalana.

Y mentres lo Catalanisme aplaudia la valenta actitut

del jove diputat, era dominat per la inés gran espectació

ab motiu de les festes patriòtiques que estavan a punt de

celebrarse a Çaragoça:

• »

Per primer colp després de sigles de separació, havían

de retrobarse los pobles que formaren la Confederació ca-

talana-aragonesa. La capital del Aragó'ls cridava a tots,

féniloshi remembrança en termes hermoslssims, de les glò-

ries que junts havían fruhit, evocant la anemoria de qui

los havia lliurat y conduhit per los camins de la gran-

desa.

Catalunya, Valencià, Mallorca, Monipeller, tcudian

per representació dels seus Ajuntaments a donarse abra-

çada de germanor ab los representants de les ciuuts ara-

goneses. Hi anavan ab sos estandarts gloriosos, ab ses en-

senyes, titois d'una noblesa profanada, ab ses bandes de

música que afegian magnificència a les populars comiti-

ves que alli se congrcgavan, pera celebrar la quinta festa

dels Jociïs Florals, consagrats a la memòria del Rey en

Jaume, del qui'n feya escayont paneglrich lo seu llustre
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admirador, lo Baró de Tourtoulon; pera aplaudir la inau-

guració de un monument axecat als hèroes deies llivertats

aragoneses; posarse d'acort pera perpetuar la memòria del

gran Rey català y fer present ais poders públichs, que de

ara en avant constitueix aspiració dels municipisde laCon-

federació, lo tenir la llivertat que's varen dexar pendre.

Esclaus dels partits espanyols molts dels aplegats aÇa-

ragoça, va poder més en ells la força de la sanch que du-
hen en ses venes, que la Uureya que s'han dexat posar y
per prejudicis y totxes passions ques posessen de manifest,

no va dexar de preponderar, sortintne triomfanta, la veu

del patriotisme, acordantse: aprovar la idea del monument
al Rey en Jaume; facultar a la ciutat de Çaragoça, pera con-

vocar a les ciutats de la Corona d'Aragó y de França, Ità-

lia, Grècia y Espanya en que hi estengué son poderiu lo gran

Rey, al obgecte de decidir lo que calgués pera dur a terme
lo monument; y finalment, pera feria arribar als poders

públichs, queda aprovada la següent fórmula:

«Convocades les delegacions municipals d'Aragó, Ca-

talunya. Mallorca y Valencià... los individuus que les com-
posan consignan com a aspiració, lo desitgdeque en la fu-

tura llegislació municipal s'hi consagre plenament lo prin-

cipi de llivertat econòmica dels Ajuntaments, pera que
pugan cumplir la missió que la naturalesa'ls confereix y les

necessitats de la moderna civilisació'ls senyalan.»

La Espanya centralista s'escandalitzà de lo que se va

dir, de lo que se va fer y dels acorts que's varen pendre a

la capital aragonesa: es natural, donchs que quedava rom-
puda la primera anella d'una forta cadena. Lo que's creya

mort, donava la primera senyal de vida.

»

Es molt aprofitat per lo Catalanisme lo mes de No-
vembre. Lo díe 7 s'efectua a la Lliga Regionalista un acte

Ilohable per lots conceptes. Los Diputats catalanistes, ea
vigílies de discutirse al Congrés lo progecte de Uey d'ad-

ministració provincial y municipal, someten en tal díe a
la consideració del Catalanisme, les esmenes que han pre-
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seniat a n'aquell transcendental progecle de lley; res-

ponen a la crida diputats provincials, regidors vinguts

de tot arreu y una gran massa de catalanistes, quedant

axis enfortides aquelles esmenes ab la sanció que reben

de la nombrosa y selecta concurrència que s'aplega a la

Lliga.

Se desenrotlla en aquesta tardor ab tot son vigor la

labor que temps ha preocupa a tot lo Catalanisme polítich

lo meteix de Barcelona que de per tot arreu; aquesta labor

té per obgecte dotar ai nostre poble, a les classes humils y
a les de superior posició social, als qui bregàm per la

llivertat de la nostra Pàtria y als qui per lley natural de la

vida ocuparan demà'l nostre lloch, de institucions de cul-

tura, de medis d'ilustració corresponents als particulars

moc'os de ser de cada element social. Hi ha vera febre

pera ensenyar y apendre. No hi ha associació catalanista

que no porte en son sí lo germen d'algunes d'aquexes ins-

titucions de cultura, moltes de les que han nascut ja y

crexen ab força ufana: societats corals, escoles elemen-

tals, ensenyances d'arts y oficis, cursos d'estudis superiors,

veusaquí apart del inn•^mbrable número de conferencies

instructives y de propaganda que aneu se prodigan, los

hermosos fruyts que dona en aquests darrers temps lo Ca-

talanisme.

Seria tasca llarga y molt esposada a importants omi-

sions, lo donar compte dels organismes d'educació y ins-

trucció a la catalana que actualment funcionan y que a

no tardar rebran podcroslssim impuls d'un Patronat en

•rganisació, però no'ns sabem estar d'esmentar entre les

Escoles elementals de recent creació a Barcelona, les del

Ateneu del districte segon, !> '^^T-r^ ,i.>i p^hi,.! v tant,.;

mes.

Importants son per alirc canto ics i.sv.mion Mercantils

Catalanes del Centre autonomista de D<'pendenis del Co-

merç y deia Indústria; los cursos que do varies matèries

scicntífiques y literàries se donan al Centre Excursionista

de Catalunya; y deuen per fi figurar en primer terme en-
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tre'ls organismes de enseyança superior, los Estudis

Universitaris Catalans, que honrant sa curta y gloriosahis-

loria, ab lo funcionament de les Càtedres de «Dret Civil

Català», «Historia de Catalunya». «Economia Social y Po-

lítica aranzelària» y «Literatura Catalana» prestan ara,

un nou y valiós servey per al foment de la cultura y del

patriotisme, ab la Càtedra de tDret públich català y les

institucions polítiques de Catalunya antiga».

Finalment, lo nou crim anarquista del díe 17 de No-

vembre, en mig de sos horrors y de la ira que inspiran

los seus autors, posa de manifest l'etern problema de la

impericie dels Governs espanyols y de la inutilitat del

Estat, que soluciona lo Catalanisme patrocinant la lliver-

tat de Catalunya, pera que's puga dotar d'un regim propi

y peculiar que abaste a totes les seves necessitats d'ordre

moral y material.

La ciutat en pès s'axeca en sò de protesta contra 'Is

Governs de Madrit que tan desamparada dexan a Barce-

lona, se fan ressò de la protesta alguns Diputats y Senadors

que's troban a la Cort y recullint y interpretant les generals

aspiracions, les nostres principals corporacions se dirige-

xen al Govern, als Presidents de la Diputacióy del Ajunta-

ment, reclamant la oiganisació de cossos de policia con-

naturalisats ab nosaltres, dignes de Barcelona.

Y lo Govern, incapaç com sempre de donar satisfacció

complerta a Catalunya fà prometensesde millorar la poli-

cia, deestatuir un regim legal més rigorós que I' existent,

com si axò fos suficient pera deturar la acció anarquista

que un die y altre demostra estar ensenyorida d'aquesta

gran ciutat.

Però no sols ab tal procedir demostra lo Govern la

impossibilitat en que està de marxar en armonía ab les co-

rrents de vida moderna que per aquí a tot arreu se mani-
festan: en lo progecte de lley presentat, ab la escusa de

procedir contra 'Is anarquistes, se tira de dret contra lo

Catalanisme, incloent en aquell progecte, la monstruosa

lley del primer de Janer del 1900, que dexa al albir dels
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Tribunals la llivertai personal dels ardits propagandistes

de ia Causa de Catalunya.

A primera vista, no sembla sinó que ia gent de Ma-
drit, perdut lo seny complertament, se proposen iniciar

una altra era de persecució dels únichs ideals que poden

salvar a Espanya, donchs a la amenaça del progecte de

lley en qüestió, s'hi acompanya, per diferents motius,

l'empresonament de entusiastes patricis que allà en les

terres fortes de la Basconia lluytan pera salvar los drets de

la seva Pàtria, vulnerats ara per una Lley y Reglament de

tributació d'alcohols, que no pot tenir aplicació en aquell

Pays que disfruta de certa autonomia econòmica; y a Bar-

celona en pochs dies de diferencia, se veuen denun-

ciats los setmanaris humorísiichs ;Cu-Ci//l (per dues vega-

des) y La Tralla.

Mes, al disposarse lo Catalanisme a fer sentir la seva

veu de protesta, al Senat y al Congrés, quan se tractés de

consumar lo gran atentat ab la aprovació de la Lley de re-

pressió del anarquisme, es modificat lo progecte ja abans

de presentarse al Senat, espurgantlo d'una bona part del

virus d'odi que contenia contra la propaganda veritable-

ment patriòtica. De totes maneres, poch importa en defi-

nitiva pera la prosperitat de la causa catalanista'l que se la

tracte ab dolçura o ab rigor: los Governs passan, la polí-

tica madrilenya s'esdevé cada díe més feble y corrompuda,

mentres que la Causa de Catalunya s'enforteix cada die

més. Madrit cau, retut per sos propis vicis; Catalunya

s'axeca rica y plena.

J. Maspovs V Camarasa.

Un hom ferit, lo braç al pit y la cama al llit.

Lo bon lloguer fa l'hom feyner.

La millor fiança es tindré la bossa per la nança.

Qai té fill al costat, may no morirà fart.
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LA PRIMERA COMUNIÓ DE SANTA IMELDA

I

De Jesús sagramentat

Imelda està enamorada,
passa les nits davant séu,

de posta de sol a l'alba;

mes ayl les passa plorant,

plorant d'amor y anyorança.
De la seva sanch té SJt,

de son cos diví té gana,

del pà dels àngels té fam,

mes ay! no 'I pot rebre encara;

li falta un Abril o dos

per enramar la seva ànima.

II

A les plantes de Jesús

deya la pobra novicia :

— Pei rebreus dintre mon pit

diu que só massa petita :

donchs no deyau cor-obert

dexau que'ls noys a mi vingan ?
^No estimavau los infants?

^ No n'erau Vos també un die ?

Jesús, pietat de mi,

que'm sento d'amor ferida,

si no veniu aviat

vindreu quan no seré viva.—

III

Lo jorn de la Ascensió
se lleva abans que la aurora.
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baxa al jardí del convent

a cullir lliris y roses.

A cada rosa que cull

una besada li dona :

— De mon Estimat, li diu,

avuy seràs a la vora,

y ^ jo n'hauré d'estar lluny

que he de ser la seva esposa ? —

IV

La campana del convent

crida a la església les monges :

sos ramellets ella hi du,

y al peu del sagrari 'Is posa,

hon ella voldria estar

per sentir la seva aroma,

no l'aroma de les flors

sinó d'aquell qui'ls la dona.

Com ab«lles a la mel

al altar elles s'acostan,

ella no pot combregar

s'esté derrera de totes.

Rajar mira aquella font

y, en la set que la devora,

d'aquelles aygues del cel

no'n pot tastar una gota,

y en llàgrimes y sospirs

la seva ànimas desfoga!

De les mans del sacerdot

tot plegat s'axeca una Hòstia,

vers Imelda volcyant

coBï cèlica papellona.

Esglayai ell la segueix

posantli'l globo dessota,

per fer tornar a son niu
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lo colomí que se'n vola.

Ell vola que volaràs,

lo cimbori may lo copsa,

lo celestial colomí

no vol dexar sa coloma,

fins que'l minisire inspirat

damunt de sa llenga'l posa.

VI

Imelda té lo que vol,

neda en un riu de delicies,

no podentles obebir,

cau en terra esmoriuida,

y com un vas de cristall

lo seu cor se romp y... espira.

Imelda es morta d'amor

benhaja qui la ferida,

qui la ha ferideta axis

be serà sa medecina,

avuy que se'n puja al cel

se la'n du en sa companyia.

La primera comunió
de viàtich li ha servida.

Jacinto Verdaguer, Pvre.

CORRANDA

-6

M'he punxat ab una punxa,

una punxa de roser,

si n'haguesses sigut rosa,

no me'n sentiria gens.

Mblcior de Palau.
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LO PENYAL DEL i;AP DE MORT A MONTSERRAT

RELACIÓ FANtAsTICA (*)

Barreja de bones costums y males arts, caracierisa lo

sigle XVI. Junt als paratges santificats per la relligió, hi ha-

via los consagrats al esperit del mal per los servidors del

dimoni. Llochs solsament coneguts dels sectaris, que shi

congregavan eh los dies de rúbrica. Reròm universal tin-

gué la germànica nit de Walpurgis, ço es, la del primer de

Maig, en la que, al cim d'alterosa moniar>ya, lo diable ab

los seus iniciats, hi celebrava la arribada de la primavera.

Es ben casual que, en nostre temps, l'esperit demoniach,

que sembra la discòrdia entre los honrats fills del treball,

haja tscullit, per solemnisar sa obra, la metexa diada de

Walpurgis, tan malestruga per la geni de bé.

Catalunya tenia, en lo sigle xvr, los seus llochs diabò-

lichs. Tals eran les palanques de Ca••serres, lo plà de .Mos-

quera, Matarrodona, etc. En aquells despoblats, bruxotsy

bruxes renegavan de Deu, adorant a Beiccbub, conjurant

temporals y pedregades, damnificant a persones y bèsties

y entregantse a totes les malvestats.

Entre los servidors del dimoni, hi tenia lloch promi-

nent MadóFrancina Solana, per sosconexements màgichs

y males arts. Belcebub mostràvali predilecció prou sovint,

fentla presidir los aplechsde Matarrodona, lloch solitari de

les Guilleríes, prop de la font Ça-Mallcra. molt concorre-

gut dels bruxois catalans. Entre altres facultats de que

disírutava, la bruxa vígatana, tenia la de llençarse enllà de

(*) E»\i inspirada en la declarMcié proctsiu) de Midó Francina

.Solana, en pariida publica ia en La Htnaxtn$a ptr J Masferrer y Ar-

quimbau y en In t,)m<')s procés de leü bruxes navarrès de Rerro.scobc-

rro, que doni a con'"--- %!<•".•..<,./ ^ i>.••n,,,.•n i,,. ;/. f. .,,.*, .v,,c i-^p,!-

nolea, (vol. 11, pi, i><
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la ribera del Segre, que usualment no devían traspassar ios

de nostra terra.

Usant sovint de tan estraordinaries propietats, Madó
Solana, acompanyada de son esperit diabòlich familiar,

que se li aparexía en forma de cà gros y pelut, anava als

apiechs dels bruxots d'Aragó. Allí entengué de la gran fama

dels de Navaría, assenyaladament del o^uc/a"/-re l'i) inter-

nacional de Berroscoberro, hon hi comparexían brtrxots

del Bearn y de la Gascunya.

Especialíssimes tran les pràctiques dels bruxots de Na-

varra. No sols portavan estampada a la esquena, la grapa

del diable, segons arreu s'acostumava, sinó que duyan im-

presa en la nina del ull esquerre, la rara senyal demoníaca

del galipau. Aylal bèstia era llur esperit familiar. D'aquí

que tots mostressen als^alipaus gran estima y los recapta-

ssen, ja que també los hi facilitava lo such indispensable

a llurs untures màgiques; si dormían, també los despertava

a la hora dels aquelarres.

Madó Solana no havia tingut ocasió d'anar may a Be-
' rroscoberro, quan les oircunstancies la hi portaren. Heus
aquí com sesdevingueren.

Era preo:upació constant de la bru.xa Solana, verificar

la màxima de les operacions màgiques, la del seu trans-

formisme inanimat. Sabia que n'Enrich d'Aragó, usual-

rtnent nomenat Marquès de Villena, estava reclòs en ,una

ampolla, dintre les. tan famoses cavernes de Barahona,

per retornar a la vida, passats Ilarchs sigles. Ella, veyent-

se ab alguns anys, tractava d'imiíarlò, tancantse al interior

d'una roca. Continuadament buscava lloch a propòsit per

lo famós conjur, sens may trobarne.

Reclosa en la fosca cambra dels sortilegis, Madó So-

lana estava en lo fort de ses evocacions. S'estingfa la llum

verdosa progectada per la nuca del penjat, cremant ab greix

de llargandaix, quan de dins del cercle màgich se li apare-

gué lo dimoni.

—Ves a Berroscoberro y feshi ton fet.

I Aquelarre en basch vol dir «montanya del cabró».
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Dit lo qual tornà a esvanirse la visió.

A Madó Solana ^Is li calia esperar lo die del aquela-

rre y seguir lo concell.

Tots los bruxots d'abdues vessants pirenenques, esta-

van aplegats a Uerroscoberro. Donavan claror al prat,

nombroses fogates, de les que'n sortían llums y feiors de

loia mena, que, pujant al cap dels assistents, los estimu-

lavan a tlençarse a les disbauxes de les antigues bacanals.

Mes les del sigie xvi eran pitjors que les de la antiga

Roma. Los actes de plaher carnal de que solsament se

composavan aquestes, venían agravats per los d'enquina a

la humanitat, tan característichs delsaplechs de la bruxería

en la Edat Moderna.

Un home en forma de sàtir o semicapro, negre y lleig,

ocupava la presidència, seyent en fexuch silló de fust co-

locat dalt duna plataforma rocosa, que dominava lo plà.

Certa dona jove y bona moca, coniinuament l'acar.ciava.

Rialles, crits, y udols de fera, eran dominats en aque-

lla vall per ics sons del tambor! qual monotònich compàs

tnardía ortlles no nastudes per percepcions artístiques.

Lo tamboriner sonava dret a curta distancia del Presi-

dent. A una imperiosa senyal d'aquest, dirigintse a la dona

qaí compartia lo silló presidencial, sens que mostràs ta-

lant de volerlo dexar.

Tamboriner.—Graciana, prou n'hi ha. Dexau la pre-

sidència, que altres esperan acostarshi.

Graciana.—Juanxo, cuydàu de vos, que jo no'm moch

d aquí, que l'elcebub no m'ho mani.

President.—Juanzo té rahó, Graciana, apartauvos

breument. Després, al menjar, estaré per vos.

Graciana s'allunya ab gest de contrarietat. Bruxots

arribats de poch, vingueren a prestar l'acatament en la for-

ma usual del dimoni, que !a pluma's resisteix a consignar.

Mentrestant Graciana prenia part activa en la desenvolta

bacanal, accionant de totes formes y maneres. Y altra bru-

xa de les novellament vingudes, s'instali en lo silló per ella

dexada. ab orou compiacencia de Belcebub.
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Y Juanxo, lo tamboriner de !a cort diabòlica, sonava

desaforadament, y la bacanal crexía... y crexía.

Junt a una de les fogates, la gran caldera del menjar

era carinyo«ament cuydada per certa bruxa, actuant de

cuynera major. Era ajudada d'altres dugués, que hi tira-

van sal, canyella, pebre y amaniments vulgars, inseguint

les indicacions que la primera feya. Ab lo mohiment rota-

tori de la aygua que buüia, aliada de tant en quant, per

les submercions d'una gran cullera de fust, pujavan y ba-

xavan, cuxes, peus y mans, que a ull se veya pertànyer a

un infantó de quatre anys.

Juanxo ab ia cara abotornada y roja, les nines «ortJ-

des enfora, los llavis embutits, tenint tota sa fesomia una
espressió bestial, semblava dominat per li passió de repi-

car son tambor. De temps en temps, interro.npía aque'!

barruer sonar per portar a la boca lo vas plè de vi, que

lisualmeni buydava d'una tirada. Estava desaforadament

ubriach.

La cuynera major del aquel'arre, s'acostà y parlà ab lo

President, qui s'adreçà a Juanxo, sense apartar a fa dona
que substituí a Graciana.

President.—Sonau io toch d'atenció.

Juanxo redoblà tres vegades ab intermitències y parà.

Los concurrents s'apressaren a formar rodona al entoi'n

d'elis dos. De la multitut sopiadament silenciosa, ne sort'

un crit esíerehidOr de ràbia. Era Graciana que's llença a '3

presidència les mans alçades, apunyant un gavinet ab gest

terrible. Dugués dones losi la detingueren.

Graciana forcejant.—Dexaume. que ab .Mariquita avuy
saldarem comptes, velles y novelles.

.Mariquita apartant sos braços de Belcebub, baxà reso-

ludament del sitial de fusl en actitut de lluyiar. Mes
Juanxo la prengué per la cintura y llençiia foriment a un
cantó, hon trontollant cinch o sis passes, vingué a terra.

Axò y altre redoble del timbal, acabà l'incident.

President.— La vianda và a servirse, mes aba
coltau: La derrera nit feliciuvam a Mariquita, per naver
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llençat al Cantibrich un fill seu abans d'empendre la ru-

ta de Berroscoberro. Tan brillant fet, es dexai enrera per

nostre lamboriner Juanxo, qui'rs ha portat degollat a son

fill, per servirlo en lo festí d'avuy. Enaltiment etern a

Juanxo.

Moltes veus.—Visca Juanxo jvisca Juanxo!

Lo tamboriner fou en gran nianera festejat. Mentres-

tant lo President prengué un plat, de la màd'iinacuynera,

entregantio a Juanxo. Ell primer que ningú, clava ses

dents bestials en un tendre troç de braç del seu malaven-

turat infantó. Llarchs p caments de mans se seguiren a

esta inauguració del festí y altra espantosa cridòria tornà a

ressonar per les solitàries afraus pirenenques.

Llavors comparegué per los ayres certa bruxa retarda-

taria cavalcant en un cà gros, negre y pelut.

Algunes veus.— Ben vinguda, be siau vinguda la ser-

vidora de Belcebub.

La desconeguda fou inspecdonada dels de més aprop.

No vehentli en l'ull esquprre la ensenya del galipau, hu

d'ells la instà, que, al adorar a Belcebub, demanés la es-

tampació de la senyal màgica.

Madó Francina Solana, repartint abraçades s'acostà a

la Presidència.

.Mes en iloch de prestar l'acatament general, hi resti

clavada en peu ab actitut altiva. Ella y lo President, se mi-

rnren de fit a fit bona estona.

Madó Solana.— Senyor President: jo no puch adorar-

vos car jo no dech adoració a altra persona que a Belce-

bub. Com vos no ho sou, ni teniu podet màgich als com

lo meu, preneu mon salut y abraç fraternal, en Iloch del

acatament de senyor.

Se succehí a estes paraules general espcctació.

President.— ^D'hon ha vingut la mala bèstia que trac-

ta d'interrompre la pau de nostres aquelarres?

Madó Solana.— Bruxois y bruxes d'Espanya y França:

r. ferm lo que vos he dit y més encara, que no té tant

poder vostre President, com ne linch jo metexa. Que ell



no es Belcebub ho prova ab ses pròpies paraules: en

quant a la meva major art màgica n'havèu mostra en ma
€stancia aquí venint de les llunyanes riberes mediterrà-

nies.

President.—Calli la atrevida bagassa; giteula d'aquí,

mos servidors.

.Moltes veus.— No, no, dexaula per ara. Que'ns diga

com vostres paraules comproven la sua afirmació. Que
parie, que parle.

Lo President no s'atreví a dexar sentada sa autoritat,

duptà y callà.

Madó Solana.—Ab senzillesa vos convenceré a tots. En
los breus mots dits derrerament est home ha parlat de

pau ^quan, Belcebub, desitja pau en lloch?* ^"perquè ha de

regnar pau a Berroscoberro.'^ serà per defensar sa presidèn-

cia, quan veu que trontolla.'' La pau no es infernal. Guerra,

guerra y sempre guerra!

Moltes veus.—Si, si, guerra! fora la pau!

Graciana.—Oh, sí! guerra y mort!

Y treyeaise del pit un potet de terra negrenca, s'acoità

y parlà ab vivor ab un bruxot qui la obsequiava. Mentres-

tant los concorrents comenlavan a grans veus l'incident

promogui per la desconeguda.

Una vintena de bruxots gascons, prenent a Madó So-
lana, la conduhiren en alt triomfalment, en braços, cla-

mantse a llur passatge, la liuyta y la mort. Al entorn de la

caldera s'omplian los plats y arreu uns y altres s'obsequia-

van ab v; y ayguardent.

Lo President, baxant depressa del sitial, eorahonà
bona estona a cau d'orella ab lo tamboriner. Mariquita res-

tà sola a dalt, aprofitantse de la oportunitat, lo bruxot que
un moment abans parlava ab la Graciana, anà a oferiíli

un tall de la vianda del fesli.

Indupiablement Madó Solana havia entrat ab bona
sombra y er* la heroyna. Tothom desitjava parlarli v co-
nèxer de hon venia y qui era.

La nit avençava depressa y Vaquelarre finia.



Altra vegada irattà, lo lamboriner Juanxo, abson toch-

d'atenció, de dominar la disbauxa.

En aquell moment Mado Solana y alguns de sos ad-

miradors, passavan per davant de Mariquita acompanyada

del obsequiós bruxot.

Madó Solana.— Proves de la meva art màgica puch

donarvos a desdir. La guerra y U mort que he sembrat

entre vosaltres, ha donat fruyt prou aviat; aquí teniu a

una companyona que acaba d'ésser enverenada, ara me-
teix.

Y al assenyalar ab lo dit a Mariquita, lo bruxot qui la

obsequiava desaparegué de sopte.

Temerosa de la predicció, Mariquita prengué ansiosa-

ü.entdel braç a Madó Solana per interrogaria, al temps

que un segon redoblar del timbaler, logrà imposar aieúa

callament.

Mariquita.—^Com sabeu sl\ò?

Madó SÍolana.—Ne tinch plena certitut. La verdor

que apareix en vostra vista m'ho està assegurant. Jo puch

y vull valervos. Veniu ab mi, mes no perdau temps, puix-

la nil fineix, y la ruta es llarga.

La bruxa catalana y la navarra, cavalcaren fibdues en

lo cà negre. Fora del plà de Berroscjberro, atravessaren

valls, rius y monlanyes, ab una velocitat inaudita.

Lo verí produhí son mortal efecte abans d'arribar a

lloch, y Mariquita caygué aph mada de gran alçaria. l)<

son cors, esmicolat al arribar a terra, sols ne quedà un

tant sencer lo cap. Influencies màgiques produhíren un

efecte estrany. La testa de la bruxa cresqué, cresqué c^

gran manera, fins a pendre les proporcions de la scr'-aiad

del seu entorn.

A la encantada calavera enclosa entre los p».., ,...., .;

Montserrat, hom la coneix per lo Cap de mori.

Madó Solana davant la raresa del prodigi,' cregué qv

allí hi devia efectuar son transformisme inanimat. Los m<.

estraordinaris procehiments de la kàbals practicats en 1

CT^x/e mor/, esderinguerí-n v^civ.rirr imitik Invoi.i rciíir;!
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dameni a Belcebub damunt la pelada roca y may logrà que

se li aparegués.

Infructuosa havia de resultar tota sa potestat demo-
níaca. Per un voler de Deu, l'estimbament de .Mariquita

s'esdevingué en lo lloch més inconvenient per les males

arts. Anà a caure en la montanya de Maria, hon tot poder

màgich pert sa virtut.

Y a poch, Madó Solana, inculpada de bruxería y presa

per la justícia de Vich, vingué a morir ignominiosament en

la forca.

Francesch Carreras y Candi

Barcelona, Nov0mbre de 190i.

NIT DE NA DAL

Vora Bethlem va refilant

notes de maig lo rossinyol;

lo vent d'hivern se va calmant

y atura l'òliva son vol.

Ses flors de llum lo cel Puhe x

asserenat y plè d'encís;

clara celistia al món vesteix

com en les niïsdel Paradís.

Un goig de testa divinal

al brill serè del cel respon:

|oh nit hermosa sens igual,

des de que fou creat lo món!
Plena de sint reculliment

la nit no gosa a respir^r:

joh quina calma!.. . calla'l vent.,

lot es misteri y benestar.

Lo mÓB descansa sens recel

ique dolçament està adormit!

es nue ha rebut un bés del cel
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y es nat Jesús a mitja nit.

Signant Bethiem, al bell instant

hermós estel ha aparegut

y en llurs breçols tot somniant

los iníantons han somrigut.

Com devassall de flors y estrelles

baxant d'enllà del infinit,

tot resplandint, a vols los àngels

sobre Bethiem s'han reunit.

Fenthi dosserab l'cxàm d'ales,

cantan a chor tants mils com son:

«iGIoria al Etern en les altures!

igloria ai Etern y pau al món!»

Ab un jHosanna! los profetes

a dalt del cel han conte^at,

y al ressò immens del sagrat càntich

l'àngel del mal ha tremolat:

anyoradiç de llum de glòria

ha blasfemat ah veu d'infern,

fentli recança que'l món siga

trono y sojorn del Sol etern.

Lo Sol d'amor ans de trench d'auba

ha nascut vora d'un portal

y Ell qui es lo Rey Je cels y terra

no té sopluig en cap casal!

Ell qui ha de ser Pastor de pobles

es adorat per uns pastors

mostrant, humil en sa grandesa,

quc'ls més humils son los millors.

Una establiu fosca y pobra

en troçde cel s'ha convertit:

Fill d'una Verge Immaculada

hi es nat Jesús a mitja nit.

Ell s'encarnà per'salvà al home:



— 91 —
joh amor diví que al seny confónl

Ell es lo Sol que ab llum de vida

rejoveneix la faç del món.

jOh món; despertat! aleluyal

ja s'aclareix lo fosch camí:

la humanitat farà sa via

al resplandor del Sol diví.

D'un pessebrei ab brins de palla

n'ha fet son niu l'amor més gra*i:

al entorn d'ell resen y canten

totes les races que vindran.-

Jesús es nat: a <a lley santa

la humanitat incline'l front;

jgloria al Etern en les altures!

igloria al Etern y pau al món!

Jacinto Tobpes y Reyató.

DIVENDRES SANT

Com un exàm d'abelles,

al entorn d'un roser de flors vermelles,

axis la gent vestida

ab los vestits de dol de la diada

s'atura a adorà I (Jrist estès a terra,

al peu de la cascada

de llum del .Moniment,

que en les tombes del temple va cayent.

Y besant, tot resant, la llaga humida
del Salvador dél mon, clavat en Creu,

de son Cos mort xucla tothom la vida.

per la llaga florida de son peu.

Àngel Garriga, Pvre,
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REVISTA TEATRAL

D'ençà del anterior Calendari, pot dirse que'l moviment
teatral caiaià no'ns ha pas ofert gayres estrenes. Ni gayres

ni gayre bones en general. Però de moviment n'hi ha hagut

y ben important no dexant d'haverse fet quelcom digne de

bon recort en aquesta revista.

S'obre l'any ab la campanya empresa pel Teatre íntim

al de les Arts. Bona campanya en conjunt, nos ofereix de

primer entuvi la representació en català de L'Avar, de Mo-
lière; Lo Barber de Sevilla, de Beaumarchais; La Nit dels

Reys, de Shakespeare; Prometeu encadenat, d'AeschII; Eri-

donyAmina, d€ Goethe; L'Ordinari Enschel, de Haupt-

man; Jo<ï« Gabriel Borkman, d'ihsen... una tria feta ab

gran acert entre les bones produccions antigues, modernes

y contemporànies, però coronada ab una versió dels Texi

dors de Silesia, absolutament mal girbada, plena Qe muti-

lacions y de castellanismes. Lo qual va fer que'l públich

conservés un regust dolent d'una temporada bona.

Entre lo estrenat d'autors de casa, mereix ser esmentat

lo drama d'en Gual, Misteri de Dolor, lo més arrodonit y
vibrant que ha produhit lo seu autor fins ara. Contra la

seva costum, nos ha donat aquest colp en Gual un drama de

passions y ha conseguit entrar més en lo públich.

Los qui no hi varen entrar durant la campanya del

íntim a les Arts, varen ser los autors del costat de casa. Ni

en Galdós ab lo seu rebroll arrencat de la iiovcla Tortfue-

tnada en la Haguera, ni en Benavente ab una petita cosa

en un acte de lo qual no arribo a recordarme'l títol, varen

arribar a convèncer a ningií.

Ab tot, de la temporada en conjunt ne conservan los

qui varen assistir a Ics representacions un recort agradable,

tant per b»vernos ofert sobre l'escenari una pila d'obres
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que no havíam tingut ocasió d'apreciar més que en la lec-

tura, com pel refinament ab que varen ser representades

en tot lo que's refereix a la propietat de vestuari y deco-

ració.

Lo teatre Romea, per la seva banda, no va fer quasi

be res durant l'hivern passat. El Misíich, d'en Rusinol, no
esià de bon troç a la altura d'algunes obres del meteix

autor, y si ha tingut una mica de crit, es degut en bona

part a circunstancies que no tenen pas gayre que veure

ab l'art. En cambi, lo Via CrucL•, de l'Iglesias, ab tot y
mancarli moll pera aconseguir als Vells, té qualitats ben

apreiiables. Es una obra fragmentaria, però del tot intere-

ssant, possehint escenes d'un sentiment esquisit y tipos de

una gran fermesa.

La derrera estrena important de la temporada va ser

Et canti del sol, tragèdia ab la que en Guimerà torna a la

seva antiga manera. Sense ser una obra fluxa, se queda

també enrera si se la compara ab A/ar > Ce/ y altres. Lo
qual no impideix que'l talent de gran lirich d'en Guimerà,

se n'enrossegui duratit algunes estones al públich per la

riquesa d'imatges y la fluïdesa dels versos, ben esculptu-

rals y hennosos a estones.

* •

Y passarem a la temporada actual.

La deserció d'en Borràs teva esperar a molts un colp

mortal pera'l nostre teatre! Jo may' vaig fer chor ab los

pessimistes, sostenint sempre que potser la marxa del

eminent actor produhiría un moviment saludable en favor

del art escènich català en lo que's refereix a la interpreta-

ció. Era d'esperar que la empresa, atenent als seus intere-

ssos, procuraria parar lo colp reorganisant la companyia

y fent oblidar ab un bon conjunt la falta d'un bon artista.

Y quelcom de bò s'ha fet en aquest sentit. Y ara com
ara ja tenim a Romea de més que l'any passat, una actriu

de talent, de bona figura y de veu agradosa com la Llo-
rente; un actor de gran avenir com en Codina, que es po -
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ssible que no dexe vacar per gayre temps lo seti d'en Bo-

rràs; un gatàn jove com en Barbosa, que diu ab naturali-

tat esquisida perquè sab sempre lo que diu y té prou cul-

tura pera ferse càrrech cabal dels personatges y les obres;

una colla d'elements nous que, ajuntats ab la Jarque, en

Vinyas, on Ros y algun altre dels jóvens que ja hi havia a

la casa, venen a formar gayrebé una companyia apart de la

antiga, y si no tan respectable, més apropòsit en conjunt

que no pas aquesta pera interpretar les produccions dels

autors moderns.

Vejas sinó la representació de qiic ha sigut obgecte la

comèdia L'endemà de bodes den Pous y Pagès. Fora en

Capdevila — de la colla dels vells—y en Daroqui—a cfui pot

considerarse com un element de tranzició—tots los actors

y actrius erar» dels jóvens. Y la interpietació va resultar

arrodonida, ab pag'esos que eran pagesos sense espatot-

xades ni crits desaforats. Tot va ser natural, però d'una

naturalitat artística basada en la realitat, com corresponia

al esperit y al llenguatge de la comèdia, que e<: U millor

que ha produhit fins aral seu autor.

^•produccions en un acte.'* Molu.. . .Hv.., .....vw.. w.. „-

neral, mésab una escepció que val per iotes. Me referesch

a La Morta, ab la qual en Pompeu Crehuet s'ha enfilat de

un bol a altura envejable. .-MIò es un quadro de vida inten-

sa, jue corprèn fondameni y de.va una boria petjada al

esperit del espectador.

Es una obreta d'aquelles que resisiexen lo pas de to-

tes les escolc perquè l'auf^r no .s"'hH capficat de res més

que d'estreure •» csscMicia d'un iro»; à<.• rcaiital y duria a

les taules condensada.

Y ab tol y tractarse d^ ; rimer intent dintre

escena, ha triomfat en tota la linía.

J. .Morató.
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LA PROFECIA DEL BEAT RAMON LLULL

T RADIcró

30 de Juny de 1315

1

De sanch espurnada
Bugía s'adorm.

bacant ensopida

d'un porxo a redós.

La lluna la guavla

brunyintli lo front,

la mar assos<:ega

son sf neguit'ls;

y es muda la platja,

tot dorm en lo port,

sinó es lo navili

d'Esteve Colom b,
que duen ses bodegues
en seda un tresor,

brocals V catifes

y flonjos vellons,

marfil, cera verge,

blat, dàtils y arrò
.

y estesa coberta,

per jaç calabrots,

un veli ver.erable

nafrat y mig mort.

Que'slleuen les ancles
dísposa'l patró;

quan son a flor daygua
degotan per tot

yls regalims semblin
sarrells d'argent íbs.
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Com qui dexa un somni,

la nau se remou

sentinise en llurs veles

l'oreig, com son pols;

y avença pausada,

atenta al limó,

dexant com a rastre

de perles un solch.

Com blanca gavina,

ja toca horitzó;

de proa y de popa

vermells Ilanternons,

brillant y apagantse,

seguint la maror,

son ulls de una ondina

que a ran d'ayga's mor..

Ciutat de Bugía,

acala ton front,

que hi portas la marca

d'un crim afrontós!

Avuy, quan dormías,

t'han pres un tresor;

demà, quan te lleves,

no'l cerques enlloch.

Oh Juny, que'i capbu^^as

dels sigles al fons,

que bella es l'aubada

de ton darrer jorn!

Com una puntayre

sa fina labor,

desplega lAurort

ses randes mellors

y'l Sol les retalla

dauranthi un festó.
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Botó d'una roda

immensa de foch,

la nau genovesa

per nimbe té'l Sol.

Al rostre sentintse

la tèbia claror,

l'esguart hi decanta

lo nnàrtvr Ramon;
mes iay! que fruiria

en Lluii ja no pot:

sos ulls son d'estàtua,

immóvils. com d'orb.

Suaus seslingexen

batechs de son cor,

com d'arpa sagrada

lo cèlich ressò;

>• ja corglsçantlo

l'halè de la Mort,

estreny ab sa destra

la mà de Colom b,

dihent'i ab un feble

• accent moridor:

—Mon ànima frissa

bregant ab mon cos,

com fa lacrissàlida

adinire'l capoll.

S'acaba la lluyta,

s'acosta'I triomf,

lo símbol dels màrtvrs
m'ensenya l'Amor...

Oh Palma la bella

que has visí mon breçol,

niu místich de Randa,
no tornaré, no!...

Recull mes paraules,

acostat, Colomb:
lo Sol que ara s'alça
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^hon va quan se pòn?...

[Oh verge, que en somnis

vegi més d'un colpí

joh terra ignorada

que formas mig món!

^D'hon soriirà'l geni

insigne y iieróych

que vaja a esquinçarlo

son vel misteriós?...

Jo'idich: de ta branca

lé d'ésser la flor

que embaumarà sigles

y generacions.

D'eterna memòria

serà lo teu nom;

Castella, agrahida,

lo brodarà ab or,

y a'içani ses senyeres,

lo llegirà'l Món...—

Y ab un somrís d'ànge»

segella aquests mots.

La nau genovesa

si'n feya de goig!

Setornan ses veles

llampants gonfanons;

sa xarcia. garlandes

enceses de flors,

y en cofesy vergues,

com vols de coloms,

los àngels caniavan

un hymneglcriós.

La mar, encisada,

semblava un llach d'or

del cel sobrexian

divins resplandors,

sentia la terra
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suavíssima olor

y'l Sol s'aturava

pasmat y confós.

(Que dolç sigué'l trànzit

del màrtyr Ramon!

JosEPH Mas v Casanovas.

AGONÍA

La basca silenciosa

de la tarda solemne va finint;

una llum iota blanca, tota hermosa,
la terra va aclarint;

la lluna va sortint

agrandida, serena, magestuosa...

Les aygues mories lluhen
talment com ulls malalts;

les sàlvies se cor-núan;
s'ajocan los pardals;

la lluna va sortint

serena y magestuosa,

y}o'm vaig decandint
a sa llum tota blanca, loia hermosa,
quan la tarda solemne va morint
en sa basca suprema y silenciosa.

A. BOPI V FONTESTA.

No pot celar sa follia quis mescla ab lo díe
Fona es la roca, però més fort qui la derroca
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IMPRESIONS D'ISTIU

Lo Torb

La tarda abans havia tingut de fugir a corre-cuyta

d'Ull de Ter, perseguit per la boyra que de primer s'acon-

tentà en joguinejar pels cims y collades de Bastiments y

Gra de Fajol y després començà a espessirse y a tornarse

fosca, fins que's decidí a ploure. Vaig arribar a Setcases

xop, y com qui ja sab lo pays de que's tracta vaig fer des-

seguida los preparatius per l'endemà, disposantho tot pera

moll abans de punta de díe, sens fer càs de la pluja que

queya allò que's diu. a bois y a barrals; al contrari, encara

m'agradava que plogués força, axis, pensava, demà al dc-

mati estarà ben ras per pujar al Costabona. y ademés, dona

tin gust dormir a sota teulada, ben abrigat, sentint la re-

mor de la pluja al dessobre y les canals del carrer!

Truch, truch...—Ja han tocat les tres!—<;Quin lemps

fi?—Una mica de vent; a montanya hi ha lleganyes, per

vall eslr rllat.—Sens demanar més esplicacions salto del llit

y'm vestesch ab quatre esgarrapades. Baxo cap a baix y
obro la porta del hostal.—Renoy. quin fred—Ja's pot abri-

gar bé, ja. que pica de debò me diu lo guia, oh. y que per

munt ne farà molt més!— Bé, ja tinch la manta, y ademcs

que jo no soch fredolich; al contrari, m'agrad^'l fr£t y la

neu, sobretot la neu; aquest hivern vull pujar a veureus

quan estiga tot nevat.

DL'xàm los negres carrers de Setcases y emprenem o

camí Ter amunt. Fk un griso que talla; jo munto a cav;i'l

y m'cnvolcallo ben bé ab la mania, però com si res, s

guesch tremolant; per aquella canal hi baxa un ayre gla-

cial que va sent més fort a mida que'ns acostàm a la ribera

de Carboners; es encara nit però comença a endevinarsc la
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claror de la matinada;— miri, cridà'l guia, a Gra de Fajol

hi ha nevat! Vetaquí'l frei que fà!

Neu, neu a montanya y en lo mes d'Agost! Quin gust!

quina vista més hermosa disfrutariam! Embocàm la ri-

bera de Carboners y'l vent apreta més y més; comença a

clarejar y pels c-ms de la Llosa y Concrós se veu córrer la

boyra; un troç en amunt lo vent glaçat nos rebot los pri-

mers borrailons de neu. Y a^afàm lo camí del coll de la

Baumeta, y a mida que anàm pujant lo vent y la neu cre-

xen, lo fret es més intens, la vista més hermosa.—Aquí pla,

fi de bon anarhi; lo coll no sé pas com lo passarem!—Bé,

anàm pujant, en sent a Pla Rebost ho veurem. Però'l

temps no tenia pas ganes de posarse; al contrari de per so-

bre Ull de Ter venia una espessa boyrada, no parava de

nevar y'l vent semblava més fon com més pujavam. Jo

quasi tenia recança de no haver reculat d<'sseguida y'm v*.-

nian ganes de ferho, però m'aguantava la creença de que
allò no podia durar. En sent a Pla Rebost nos paràm una en-

tona arrasserats darrera un clap de pins espc<;sos, però'l

fret nos ne treu; cal passar lo coll que a l'altra vessant ja

firà més bò. Y lorndm a empendre ta pujada; la boyra s'es-

quinça per sobre nosaltres y'l sol matisa ab sa llum lo pay-

satge nevat; però segueix nevant; neu y sol, quin contrast!

La força de la iramoniana nos porta la neu de la boyrada

que hi na per dcssobre Ull de Ter, la regolfa pels fondos

de Concrós y U fà pujar serres amunt y nos la rebot per la

cara mig cegantnos. En sent prop del coll se là impossible

parlar; jo tremolo de fret ytinch los peus y les mans balps;

sembla que esiigàm dintre un riu de neu. En sent al coll

tinch de baxar de cavall, es impossible anarhi per la força

del vent que de poch me tira a terra. Arrapaotme ben bé

ab lo bastó y d'esquena al vent procuro tenirme dret, però

no puch avançar, aquell me guanya y'm fà anar de lomba-
llons per terra.—Fugim d'aquí prompte; avall cap a la ba-
rraca—crido al guia que també se veya negie pei sortir del

pas ab la cavalleria; y començo a rossolar cap a%all, dret.

a sentat, agegut, com podia, empaytai per aquella torpada.
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la vista fita a la barraca del eugasser de la que's veya soiür

una fumarola blavosa.

—Ep, pastor, que'ns hi voleu?

—Diatxus, y ahon anàu ab aquesta torpada? Entreu

que us escaltarèu.

No ho havia acabat pas de dir que ja m'havia ficat

dintre aquella espècie de cau, negre com una gola de llop.

De primer moment no vaig veure més que un reco fumat

hon espurnejavan uns branquillons ab una olla penjada

al demunt, un gos ajaçat tocant lo foch y la silueta del

pastor; la espessa fumera que'l vent regolfava per dintre,

fentnos plorar los ulls, no dexava veure més. Però ja esta-

vam a sopluig al menys; jo encara tremolava y rpe sentia

los còs tot masegat per la lluyta que havia tingut ab aque-

lla torpada, la cayguda y'l rossolament rostos avall, però

unes quantes xeres de branques de pi seques y un bon tra-

go de rom reanimaren la sanch endormiscada. Després,

vinga un bon plat de sopes y un tall de carn, y vinga fer

passar la bota de mà en mà y'l eorresponent cafè, però tot

sens mòures d'allí, d'aquell clap de foch, ben abrigats en-

cara ab les mantes, perquc'l vent passa per tot arreu dintre

aquella cabanya, xiulant furiosament.

En havent esmorsat nos sentim ja més valents y sor-

tim a fora a donar una ullada al temps; lo torb ha calmi^t

bastant, ja no neva y'l cel està desemboyrat; l'ayre es pur

y trasparent; lo Cestabona està blanch de neu fins a Fra

Joan.

Y abandonàm aquella cabanya que tan bon servey nos

havia fet, pujant cap al coll altra vegada y cep a Fra Joan;

fà encara molt vent, però no es pas lo de la matinada. Al

davant nostre lo Costabona axampla ses vessants de ratlles

regulars, totes cobertes de neu d'una blancor immaculada;

allavors ja no'm recordava de lo passat poques hores abans

sinó per alegrarme'n, per fruir la satisfacció de pujar a

n'aquell cim de 2,465 m. trepitjant lo mantell de neu quc'l

cobria.

A Fra Joan dcxí lo moco ab la cavalleria, y tot sol co-
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mencí a pujar de dret, per les clapisses, apoyantme fort

ab lo basió, buscant los claps que no hi havia gayre neu.

A cada pas lo panorama se m'axamplava; tots los pichs de

cap a ponent estavan nevats fins a mig ayre, oferint un
espectacle hermosíssim, ypet vall la atmosfera estava neta,

<iesiacantse tots los accidents y colors. Me cal pendre halè

varies vegades perque'm sento afadigat, però al últim arri-

bo al cim.

En cap de les meues ascensions havia disfrutat de un

espectacle tan sublim, de un contrast tan gran, ab lo blanch

y vert de les serres de sobre Ull de Ter y del Canigó. Lo
panorama que en temps normal es ja de lo més magnífich

del nostre Pirineu, aquell díe ho era molt més per la pu-

resa del ayre netejat per la torpada. Lo golf de Roses y
l'Empordà se veyan com qui diu a tocar, ab les seues ciu-

tats y viles; cap a mig jorn se dascobría un seguit intermi-

nable de valls y rengleres de montanyes fins més enllà del

Tibidabo; cap al nordest tot lo Vallespir, lo Rosselló y les

Corberes al lluny, y més lluny encara les platges del golf

de Lyó; cap a ponent l'intrincat aplech de pichs y cims

pirinenchs, dels que'n sobressurten Puigmal, Grà de Fa-
)ol, Bastiments, cims de la Vaca y pichs del Infern y de la

Dona. La vista se cansa de mirar tant y tant de territori,

de resseguir aquell oneig de cimsy serralades; y més aquell

díe que's destacavan tant.

N. Font y Sagué, Pvre.

Qui no lé sinó un gat, ab aquest combat.

Hom qui es glot de piment, ab tan gra.i plaher lo beu-

rà ab anap de -fust com d'argent.

Qui guanya or, guanya plor.

Qui no guarda, may no alça barba.

A ningú demanaràs los diners que't gordaràs.
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CAP Y CUHA (*)

S 1 G L E X %
I I 1

Lo General y la Marquesa

no's poden veure ni dragar:

no es pas d'avuy sa antipatia

que vé de fà molts y molts anys.

Fou la Marquesa ia estimada,

lo General fou l'estimat;

y entre un y altre no sabia

què dir ni fer sa Magestat.

L'un era'l Març del gran Imperi

la altra ia Venus del Palau,

y'l bò del Rey, entre una y altre

va compartir spn cor reyal.

Mes la Marquesa està gelosa

d'aquell favor poch absolut

y'l General, per altra banda,

vol disposarne a lliure gust.

Lo general y la Marquesa

no's poden veure ni dragar;

tol lo que un vol, ho exigeix Taltre

de sa benigna Magestat.

En dos partits que s'aborrexcn

los cortesans shan dividit:

l'un està ab ell, l'altre està ab ella

y està'l bon Rey solet en mig.

Hi ha un castell /oliat de boscos

no gayre lluny de la oiutat;

se n'es prendada i i Marquesa,

se'n prenda al punt lo General.

Lo Rey^que fà? Castell y terres

compra y parteix acte seguit;

Dí^n la meytat a la estimada,

la altra meytat al bon amidi.

Uibri Blanch, » punt de sortir.
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Han passat anys, que'l temps no's para

y corre sempre alienat...

surt una arruga a la Marquesa.
ranqueja un poch lo Gencial.
Sa Magestat vol està alegre

com li pertoca a un Rey galant.

sols lo jovent porti» alegria.

cerca jovent sa Magestat.

Ve un altre Març, unaltra Veni's

a compartir lo cor del Rey;
io General y la Marquesa
s'han retirat a llur casteH

Passan nous anys, mes la quimera
en bona fè no passa pas:

los dos vehins no's poden veure,

no's poden veure ni dragar.

Lo General, quan suri de casa

tomba a la esquerra poch a poch;

sens giràl cap tomba a la dreta

quan va la dama a pendre'l sol.

Servents dels dos, quan axò veuen
se guinyan l'ull enriallats;

be va arrelar la gelosia

de la Marquesa y'l General!

Reral castell ve la boscura,

de la boscura ve'l torrent;

una paret ben alta y ampla .

de cap a cap marca'l miiger.

A trench de jorn, quan encar dormen
fiblats de xacres los dos vells,

s'ou dolç rcfrech, dolces petjades
a cada banda de paret.

Los mo.xon ts que tritllejavan

discretament tots han callat

y diligents, les sargantanes
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guaytan de dintre de sos caus.

L'esbelia y jove damisel-la,

que llesta va cap al torrent!

L'altiu dragó, de l'altra banda

cap al torrent va encar més llest.

Sobre les punxes inclinades

del cap d'avall de la paret

se torç un bust, després un altre

y sona al punt dolcíssim bés.

La gentil neta de la dama

y'l fill petit del General

de nou se juran cent vegades

que fins la mort s'estimaran.

Y retorcentse de tant riure

passa'l torrent per sota d'ells

y'ls moxoneis saltan y piulan

demunt sos caps acostadets.

Víctor Català

ENCÍS Y FASTICH

La Embustería dona un gran ball...

jQuina gentada! jQuin devassall

d'or y garlandes y pedreria!

Ricassa y bella,

tothom va a n'ella...

iQue es encisera la Embustería!...

Pobra velleta capta a la piassa

per hon la turba lluhida passa...

;En và pidola per caritat!.. .

Mísera y vella

tothom íuig d'ella...

jQue es fastigosa la Veritat!...

J. Riera y Bkbtban.
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L'ANY MUSICAL

Eram potser massa optimistes al parlar com vam ferho

l'any passat. Aleshores ceitiment se notava un progrés ab

lot lo que feya referència a música y'l ct.rs sigué força nu-

trit, mes lo darrer, sinó en qualitat, en quantitat, ha pesat

menys en la balança.

Pol dirse que'ls concerts de massa han sigut suprimits

dels cartells. La culpa bona part d'aquesta dexadesa la por-

lan los metexos professors executants, quins lal vegada

no pensaren prou en les conseqüències d'una associació

pera miilorarse'ls sous. A Barcelona no hi havia encara

prou entusiasme pera demanar als aficionats més sacrifici,

y l'empressari no vol córrer un risch tan provable de pèr-

drehi llargament. Per axò lots \or> concerts han tingut per

base circunscriures en lo possible a la música de pochs

executants, si bé aquests que'ns han visitat procedents del

estranger, devem confessar que han sigui de cap d'ala.

Lo teatre Principal fou qui donà estada als dos concer-

íísies més ferms que no haviam pas sentil encara a Barce-

Irna. En Saüer, pianista de la fusta d'en Rubinstein, donà

dues audicions, ahon se manifestaren les grans qualitats

de l'artista que van emocionar de valent als qui tinguérem

lo goig d'assisiirhi. Altra no menys famosa fou la violon-

cellista Elsa Rüegger, verdadera sorpresa de nostre públich

que no contava en una dona arribar a escoliar ni tantes

energies ni tanta viriuositat. La pianista Kleiberg, vinguda

al meteix temps, si bé de no tanta talla, demostrà condi-

cions escepcionals.

Per segona vegada y sols per un concert, tinguérem a

.a Associació Wagneriana lo celebrat Quartet Txech, que
com en ocasió passada se celebrà i'èxií del seu pas. Cridà

particularment la atenció, lo quartet en si bemol op. 2
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d'en Suk, segon violí del conjunt, per sa originalitat y ayre

de procedència. La vinguda de l'eminent violinista Issaye,

se senyalà com cosa notable, per la serietat de sos progra-

mes, lo qual succeheix ben poch, tractantse de virtuosos.

Sumarem ademés com estrangers, los pianistes Corlot

y Baüer, quins dos concertistes venían en companyia de la

Maria Gay lo primer, y Pau Casals lo segon. Sens voler

desmeièxer a n'en Corlot, qui té un cami de gran pervin

dre, davant d'ell en Baüer l'avenlatja, per ésser l'artista

molt més fet. Associat ab lo violoncello d'en Casals, dona-

ren dues audicions que foren dos verdaders èxits. La Gay

tornà de l'estranger força cambiada, havent solidat ses

condicions de cntant a un punt quc aquí no corre gayre.

La sala de novetats reuní a totes aquelles celebritats.

Encara entre'ls catalans devem afegirhi a n'en Manen
ab la sessió de violí a la Sala Estela, y lo d'igual corda Pi-

nell, jovenet y de gran pervenir. Per li, en Malats omplí a

vessar lo teatre de Novetats en una sola audició de piano

que hi donà, però lan estensa, que no la recordài•i a cap de

sos colegues. Triomfà, essent un veracontexement la sessió

d'aquella nit.

Entre les societats quina finalitat es la miisica, dues

se n'han distingit per la seua activitat; la Associació Musi-

cal de Barcelona y la Wagneriana. La primera, ademés de

les sessions de Cawera en que hi formà un interessant ci-

cle Schumann, executà una Cantata de Bach y altres obres

sinfòniques, a quin fi organisà seccions d'orquesta y chor.

Son los linichs concerts d'aquesta mena que havem gaudit

lo curs passat.

La Wagneriana continuant sos estudis de les obres

del gran mestre, arribà fins a la audició complerta a piano

y vers del Siegfried, sens descuidar altra música, donchs

ja havem dit que'l Quartet Txech hi donà una sessió; quan

ja se n'hi havlan celebrat de Camera dedicades a la obra de

Becthoven, Schumann y Chopin en alguna de les quals

hi prentiué part lo pianista Granados. En la Acadèmia

d'aquest meteix concertista, s'hi organisaren diferenies
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sessions per cert moll interessanis inlerveninthi en una

d'elles orquesta de corda y alguns artistes del teatre íntim.

Encara la Societat Barcelonesa de Concerts que dirigia lo

mestre Goberna donà un quart concert, després del qual

no ha tel res més que indiqués sa continuació. En quant

al Ctrcol Musical Bohemi y Musical d'Aficionats, no dexan

sa tasca empresa ab ses discretes audicions orquestals, en

que hi procuran la serietat possible.

Les societats que conreuan la música vocal com tots

los anys han treballat dintre sa esfera, anant a la devan-

tera VOrfeó Cataià que may tofç lo bon camí que un díe

va empendre. Seguexen constants los Euterpenses les seves

audicions matinals al Tívoli, y VOrfeó Barcelonès, Cata-

lunya Nova y altres no han dexat buyis sos programes.

L'Ars chorum ha mort, però en cambi en Marcel que la

dirigia, fundà la Schola Orpheònica. També ha vist nova

vida l'orfeó \cnm Cathalonia fent entre tots, gros nucle

d'aticionats que a la música dedica son esbarjo.

La òpera al Liceu porta com a estreno interessant, lo

poema de Berlioz La danna^ione de Faust. En forma sin-

fònica ja en Nicolau nos la havia fet sentir anys passats,

però ab decorat y arreglat a la escena, logrà més atractiu y
se'n feren gran nombre de representacions. Del mestre

Mascheroni, director que ha sigut diferenies temporades

de nostre gran Teatre, s'hi posà Loren^a òpera, si bé, tota

ella ben italiana, apartada del íienre en quant a orquesta-

ció, lo qual la fà atraciivola y posa a la alçada dels bons

compositors de aquella terra.

Acte ha sigut la primera òpera en català que ha passat

pel Liceu. Pot ser per axò y malgrat son èxit fou lo motiu

que no s'hi sostingué gay re temps; en aquell teatre ahon hi

ha desfilat tanta obra de cartró, va ferse. per qüestió de

llenga tal vegada, lo buyt a son mèrit. En Joan Manen
son autor, va aíïançar més sòlidament sa reputació de com-
positor, ja que aquesta obra triplica en mèrits la anterior

estrenada l'any passat; hi manca encara la solidesa y per-

sonalitat que sols poden adquirirse a força de produhir.
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e/lclé té fragments inspiradíssims tractats ab gran desin-

voltura, però en ocasions oposada a la tècnica. En Manen
dexà sentat son bon nom, y nosaltres ademés saludàm ab

la seva òpera lo primer pas formal d'aquest art català, a la

escena oficial de Barcelona.

Y hem acabat per enguany nostra ressenya, esperant

pel vinent més vida y més favor del públich.

M. DE Urgüllès Depares.

MONTSENYENCA

jQuin fret que fà dalt la montanya

quan vé l'hivern de neu vessant!

pels claps de sol la perdiganya

va escatxin-int.

Per los marjals de la riera

les herbes mortes s'han glassat

y'l bordissó y la cadernera

de la vall montsenyenca han desertat.

Los caramells, per les arcades

del pont de pedra, van plorant

y en los tous d'ayga les becades

van capbussant.

En la congesta de la serra

la flor de neu s'ha badocat;

un sol malalt besa la terra

y un vol immens de grues ha passat.

J. NOVBLLAS DE MOLINS-
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f.A ESGLÉSIA

Dos fills havia

la bona mare;

l'un té'ls ulls negres,

blaus de cel r.jitre.

Aquell enveja

té de son frare,

y aquest li dona
lo bés de l'ànima.

La nit y'l díe

son llur semblançK
la nit replega

lo mon y'l tanca,

lo die l'obri

de tot en ample.

Ay! los germans
no s'agermanan,

mes son abduys

davant llur mare
sos fills aymats
tant l'un com l'altre^

La mare'ls deya:

Fills sou vosaltres

del Deu d'amor

que amor nos mana.
Jo só sa esposa,

d'Ell ben aymada,
puix son les joyes

de mes noviances

les tres més belles

que Ell ha esmaltades.

Fé's diu la una,

Caritat l'altra,



no menys dolç nom
du la Esperança.

Deu es lo lerme

de mon romiatge,

llarga carrera

y a volies aspre

mes pera l'bé

ja may cansada.

Fills meus, veniu

a acompanyarme;

l'amor de Deu

vindrà ab nosaltres

si a ne'l prohisme

be lestimassem.

Lo lïll d'ulls blaus

seguí a sa mare,

lo fill d' ulls negres

volgué apartarsen.

Mas ay! com ella

sos fills aymava

y'l bé V0IÍ2

del un y l'altre,

al fill llunyat

sempre cridava:

Fill meu, dihentli,

no res encalças,

^perquè'm rebujas

si vida'l dava?

Torna a mi, lorna,

jo só ta mare,

jo só de Deu

la Església Santa,

y ay! qui no vulga

viure a ma casa

haurà la mort

desi mon y l'altre.

MiQTBu Victoria. Amer.
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S" AUFABIETA

Axò era un senyor que tenia un fiy, amb ses mans
foradades, axò es, tudat de tol, gastador per essència y per

potencia. En tenir una treseia, no estava a pler fins que
1' havia gastada.

Son pare, per que aquell fij seu tengués un portell per

sortir quan se trobaria sens una creu, estalviava estalvia-

va; y axí arribà a omplir una aufabieta de diners: l'amagà

dins una paret de ca-seua, que no fos res conexedor, y hi

aficà un' estaca just devall.

Poch abans de donar la ànima a Deu, crida 's fiy, li

mostra aquella estaca, y li diu:

— Es díe que 't veges apurat de tot, que ja no sabràs

per hon prenda, penjat a n' aquexa estaca.

Aquell homonet se morí; y es seu fiy, ja ho crech,

gasta qui gasta, al punt romangué sense una creu.

Un parey de amichs seus lo convidaren a anar a fer

una bauxa, y quedaren que un duria s' arròs, s' altre sa

carn, s' altre 's v;.

A d' aquell malenat li tocà dur sa carn.

L' homo no sabia d' hon 1' havia de comprar.

A la fi se troba una pesseta diHs una butxaca, y, tot

xalest, se *n va y compra sa ca--" v -^ «ç partit cap a n' es

punt de sa bauxa.

Pe*scami li agafen necessaris; dexa sa carn demunt
una paret, se 'n va allà dessà a fer lo que li era precís; v,

con torna, no troba carn ni un fóiil mort. Un dimoni de
cà la hi havia feta seuvatge.

Compareix a sa bauxa, y conta a n' ets amichs sa pa-
ssada que li havia succehida.

Aquells no M varen creure, y li digueren:

—iQui no 'i coneix a túl jAra 'n vols sortir sense pagar

• La 'm contà En Jaume Parets, de so'n Curt, d' Alaró (Mallorca).

8
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res! jNo mos hauràs per aquest cayrel [Tu 'n pots tornar

per allà hon ets vengut!'

Sobre tot, no li dexaren pegar ni una espipellada.

L' homo, tot mostiy, se n' anà a caseua , sense veure

per hon caminava, malehint y aspergiant.

Arriba, afina aquella estaca de son pare, y diu:

—No 'm queda altre remey que penjarm'hi

Dit y fet, cerca una corda, la ferma per un cap a n'

aquella estaca, se, 'n puja demunt una taula y se ferma s'

altre cap de sa corda pe's coll, y pega coca a sa taula, per

romandre a 1' ayre penjat, y aufegarse.

<iQue me 'n direu?

Ell amb so pes d' aquell cos, s' estaca se desfica, tren-

ca s' aufabieta des doblers que hi havia amagada allà, v

tota sa doblerada cau demunt aquell malenat qui tam-

bé pegà en terra sense tenir res de nou.

Llavó va comprendre per que son pare li havia donat

es consey de penjarse a n' aquella estaca, y li va servir per

vjgada.

Amaga aquells doblers, y ja no'n malgastà pus en tota

la seua vida.

Però volgué tornà's jornal a n'aquells amichs, que li

tornaren fer la cort tot d'una que veren que tornava tenir

diners.

Les digué:

—Tal díehem de fer una bauxa a tal possessió incua.

Veniuhi. y no duguèu res: jo m'encarrech de tot.

Es díe senyalat tots e-hi comparegueren. y no lo hi

trobaren.

L'homo a la ii arriba, y'Is-e diu:

—Hi fel tart; però ja vos d ré què es i-iai. i... .-i.*.! i u<.

formigues s'es abordat a una pota d'es cavall, y li han roc-

gada sa ferradura, y m'he hagut d'aturar a ca's ferrer per

que n'hi fes un'altra y la hi aficàs.

— jVaja quina passada! digueren tots. jSi que tcnían

bones dents aquexes formigues! iAnauvoshi a po^nr an^h

aqueys animalons^
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A les hores, l'homo digué:

jAh grans belitres! ^'Vol dir ara crçys axò-deses formi-

gues y aquella vegada no volguéreu creure allò de que un
cà m'havia presa sa carn? j Perquè llavò era pobre no'm
creguéreu, amb tot y dir una cosa ben creguedora! )Y ara

perquè som rich me creys, maidement siga una cosa sense

cap ni peusl jVaja! jfogiume més que depressad'aqui dins,

y no'm mireu pus de cara, que no vuy sebre res pus de

vokros!

Aquells e-ho donaren a ses cames per no esserhi demés

y perquè veyan que la hi havían feta més grossa a n'aquell

amich seu, y que's merexían qualsevol cosa.

Ara qui no ho creu, que ho vaja a cercar.

.Antoni M." .Alcover, Pvre.

Novembre de 1904,

JESÚS A NAZARETH'"

Recorrent la Galilea

com sembrador son esplet,

va a sembrar la santa idea

Jesucrist, a Nazareth,

Bull al temple la gentada

desitjosa d'escoltar

lo que diu la veu sagrada

de! qui a Deu té d'alabar.

No es avuy cap fals profeta

qui predica als Nazarens,
en ia sinagoga estreta

no s'hi cremaran encens.

Devall les voltes fumades
s'hi farà avuy la claror,

(1) De la coiccció inèdita Las Messiàniques.
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que al fi hi seran predicades

les divines lleys d'amor.

Lo qui als nazarens predica

es avuy un nazarè,

lo nou profeta que esplica

al vell mon la nova fè.

Entra al lemple de sa vila

Jesús enire remors grans,

y ab veu sencera y tranquila

diu axis als seus germans :

« L' esprit del Deu que'ns ampara

sobre meu ha devellal,

vinchaexugà'l plor que amara

tos ulls, pobra humanitat I

» Jo vinch a refer los pobres

als malalts jo curaré,

jo donaré bens de sobres

al qui més falta ne té.

» Al pobret que catiu plora

jo donaré llivertat,

perquè ab mi ja ha sonat l'hora

de lliurà a la humanitat.

» Tornaré als cegos la vista

perquè gosen de la llum,

refaré a l'ànima trista

embaumantlaabdolçpertum.

» Si creyèu en ma doctrina,

que es doctrina tota amor,

gaudireu de pau divina

en lo regne del Senyor. »

Tan bell punt Jesús devalla

de aquell sagrat selial.
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hòmens, dones y canalla

fan un soroll infernal.

« No es aquell, esclama '1 poble,

lo fill del pobre fuster

nascut en un lloch innoble,

perseguit com un roder ?

» No es ell lo fill de Maria

dexada pel seu espòs ?

No diu que enderrocaria

lo Temple més gran y hermós ?

» Ja que tant son podé alaba

contra 'Is més terribles mals,

perquè nostres mals dd acaba ?

perquè es pobre y va descals ?

» Trayèm a empentes del temple

al miserable impostor,

que ve a donar fals exemple

dels manaments del Senyor »

Bull de crits la sinagoga

imprecant al nazarè,

no hi ha llenga qje no's moga

ni n'hi ha que linga írè.

Jesús rebent improperis

abandona '1 poble seu :

« Mireu lo rey dels imperis ! ... »

« Mireuvos al fill de Deu ! ... »

Y ab les passions desbordades

l'acompanyan lluny, ben lluny,

tot sentint brunzir pedrades

y un poble feroç que gruny.

Quan Jesús es lluny del poble

vers Nazareth s'ha girat
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y ab paraula ferma y noble

d'ell axis pren comiat :

Poble meu que axi 'm mous guerra

la sentencia tu has escrit :

« Tot profeta es en sa terra

pels seus befat y escf rnit. »

JosEPH Aladern.

L'ANY SPORTIU

Aftàm progressant contínuament, essent cada díe més
tiumerosos los convençuts de la imprescindible necessitat

de la cultura física pera tenir una vida sana robusta j agra-

dable.

Aplicant als cassos que. veyèm contínuament al nostre

Yoltant, les teories que son lo punt de partida dels propa-

gandistes de la educa:ió del cos, veyèm que efectiTameat

no íallan, que la falla d'energies y de salut prové y se cura

sovint ab l'exercici muscular y que un colp refet lo cos,

reprèn !• cervell ta plenitut de la seva força, estant llavors

disposat als majors treballs, a conseqüència dels cuydados

donats al cos, base de la vida, cuydados que més tart son

difícils ét üorretgir per descuyt portat durant una sèrie

d'anys.

S'ha de convèncer tothom un díe y altre díe de que

vro 's cumplexen los devers de pares enviant los noys a la es-

cola a omplirse 'I cap de conexemcnis de diferentes matè-

ries. Hi hà que observar com ne surten cansats, marcits

cruxits per la tensió mental aque se 'Is obliga, desequíli-

brantlos l'organisme per lo defectuós sistema d'ensenyan-

fa que cstàm obli^^ats a sufrir en aquest pays.

Per altra part ^què fan los noys a la sortida del colegi^
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Córrer, saltar, barallarse, tota mena de forces pera referse

de la immovilitat y tensió nerviosa a que se 'Is ha obligat

dursni varies hores seguides. Y axò ho fan quasi incons-

cientment perquè lo naturalesa ho demana y perquè no

se 'Is dona, anant ab axò contra la seva salut y fentlos la

estada al colegi gayrebé desagradable per la violència a

que's veuen obligats.

Pensemhi ab los colegis, punt de partida dels hòmens

de demà, cuydantnosen y donem, per ferho bé, un colp

d'ull als qui deurian ser los nostres mestres, los anglo-sa-

xons que coní>tituexen la raça que domina tot lo mon.

Pera tractar del sport durant aquest any passat, tenim

que referirnos forçosament al Sportsmen's Club lo gran

centre de tots los sporis quina creació ja anunciarem, y que

aparegué per any nou venint a influir considerablement

en lo moviment general desde M temps de la seva funda-

ció.

A ne'isseus organisadors se deu la restauració del pa-

tinatge a Barcelona després d'uns ío o 12 anys d'haverlo

dexat de reco.

Després de ferne una petita psta d'asfalt, tinguei en

que construirne desseguit altra deu volies més gran pera

poder conienir'logran nombre de patinadors que dels an-

tichs y dels nous se llençaren a rodar ab entusiasme. Y tant

anà aumentani la afició que al cap de mig any, un lercer

skating-ring de dobles dimensions s'imposava y axis se feu,

omplintlo contínuament jóvens y senyoretes que també

en gran nombre volían fruir les emocions d' aquest su-

jesiiu sport.

Lo Sportsmen's Club ha resuitai peiit a la llarga, vist

lo considerable desenrotllo que la afició a n'aquest sport

ha pres a Barcelona, y un derrera l'allre s'han anat obrint

nous centres y entre aquests y les sales de ball que també
s'aprofitan hi han actualment a la nostra ciutat una quin-
zena de llochs pera patinar, comptantse 'Is aficionats per
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milers, de loies les classes socials. Es lo spori de moda
aquest any,

Quelcom més se deu a les iniciatives del Club de que

tractàm y es l'havernos fet conèxer la lluyta grech-romana,

exercici nou pera nosaltres, d'un atractiu estraordinari, en

lo que entran en joch tots 4os muscles del cos; bellíssim

baix lo punt de vista de la estètica com es sempre la lluyta

a braç obert entre dos atletes quina musculatura admiran

los profans y quin enginy fa esclatar en aplaudiments als

inteligents,

Ha importat també de França la pràctica de la boxe

(ait del colp de puny) que va tenint cada die més partida-

ris, no sols per la utilitat que puga reportarnos en un cas

de defensa personal, sinó principalment per ésser un exer-

cici muscular dels més recomanables y al alcanç de tot-

hom.

Aquest Club desde 'I seu naxement ha organisat bon

número de concursos d'esgrima, gimnàstica, bicicletes tir

(hòmens y dones) y altres sports havent sigui cridat varies

vegades per l'Ajuntanient pera la organisació de diferenies

festes totes elles portades a cap ab bon èxit, havent demos-

trat un bon criteri y direcció entesa que s'ha guanyat

l'aplauso dels 1.200 y pico de socis que compta, lo més

gran número que fins avuy s'ha vist a Barcelona en Clubs

de sport que fan d'aquell lloch un centre reunió de la so-

cietat elegant que passa allí lo temps ben agradable-

ment.

També tenim que fer especial esmeni de la fundació

de la Associació dels Clubs de Lawn-tennis responent a la

necessitat de federarse los 8 o 9 Clubs existents aquí y fora

pera reglamentar lo joch y organisar concursos generals;

tres se n'han celebrat a Barcelona y un a San Sebastiàn

fins ahon se n'ha lograt fer arribar la seva influencia, ha-

vent tingut tols gran éxií y essent en gran número los ju-

gadors actuals.

La esgrima sembla qu« va prenent quelcom més in-

crement, anunciantse per aquesta temporada la fundació
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d'un Club de golf, lo sport nacional escocès, y altre pera

practicar lo push-ball.

En general lo moviment creix cada díe no sols aquí,

sinó que es molt important, en gran número de publica-

cions del restant de Catalunya, fins en algunes de petita

importància en totes les quals s'han celebrat festes de bi-

cicletes, futbol, carreres a peu, regates, patinatge; eic. etc.

estenentse per tot la propaganda dels sporis.

A Barcelona han sigut numeroses les festes celebrades

kaveninhi hagut de públiques per la vinguda del Rey, per

Corpus y per la Mercè haventse fet eh aquesta ocasió grans

carreres de bicicletes al Parch en una pista que '1 Sporis-

men's Club s'encarregà d' instalar a la plaça d'armes.

Lo Concurs hípich també ha tingut enguany bon èxit

essent de remarcar la tendència bon xich protectora del

Ajuntament envers los spo'•ts, que es potser la nota més
sortint d'aquests darrers temps, lo que 'ns íà esperançar

un desenrotllo grandíssim de tots los sports, donant lloch

a festes, importants totes elles per arribar a concedir a la

cultura física tot l'interès que's mereix per la seva trascen-

dencia.

J. Elías Juncosa, (Corredissas).

INTIMA

En lo balcó avuy demaií m'esiava

mirant lo cel tot gris com s'esquexava

dant pas a un raig ^e sol que's reflectia

ab lluissors d'escata,

en lo lò cendra fosch que'l mar prenia

quan brunzint com sageta,

es caiguda a mos peus una oreneta.

Depressa la he agafada

y he vist que la pobreta

tenia'ls ullets closos
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y estava ja casi erta y enrampada:

lo fret tardà la havia corgelada!

Uns instants la he tinguda

entre mos dits nuosos

sens poder darli escalf, quan es vinguda

ella, la dolça aymía,

que, al vèurela, dels dits me la prenia

y ab ses dos mans, puix una no abastava,

fentli una barra'nqueta

suaument camunt del pit se la posava

y ab tendres parauletes la amoxava.

Mentrestant la aucelleta.

brecolada per l'ona

pantejanta y tebiona

que de llit li servia,

la escalfor recobrava y s'estremia...

fins que al cap d'una estona,

ja del tot retornada,

obrint los ulls les ales removia

assajantse a rependre la volada.

Ella aleshores, dantme una mirada

manyaga, indefinida,

que, acaronantme, al cor me la he sentida

un bés li ha fet damunt del capet negre

y afluxant los ditets Tha deslliurada...

y la aucella ha fugit xisclant alegra...

Ramip Torres v Vilaró.

Abril de 1902.

Més val que t guarís de mal ter. que esmenar y) que

mal hauràs fet.

Peiit feix pèl camí creix.
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RETALL HISTÓRICH

Nihil novum ..

Axí com la vella no's volia morir may pera apendre

cadadíe coses noves, la gent jove hauria també de desitjar

viure molt, pera convèncers cada die més de que sovint li

donan gat per Ilebra, fentli passar per noves de trinca, una

munió de coses estantisses, ràncies y arnades de tan ven-

tureres.

Lun die, després de cinch assaigs intentats arreu du-
rant l'espay de mig sigle, y fracassats sempre í'l), les Corts

lliberals d'en Sagasta—o millor dit, lo ministre Alonso

Martínez, veritable pare de la criatura,—ab ia activa cola-

boració parlamentaria de! verbo de la democràcia, 'ns va-

ren donar com üna de les més preuades y novíssimes con-

quisías de la litetlad, ia llcy del Jurat, institució popular

judicial—avuy gayrebé impopularisada—que... efectiva-

ment, trobàm ja en certa manera establerta y exercint en

casos determinats les funcions, ab la denominació de Juy
àe Prohomens, durant la vida autònoma del antich Muni-
cipi barceloní.

Ab l'intent, en apariencia sanitós y regenerador, de

tallar de soca-arrel la mala herbota dels poliíicayres d'oíï-

ci. los metexos sagastins promulgaren la no menys cèlebre

lley Mellado, per la que's prohibeix, durant quatre anys, la

il) La institució del Jurat va assaiarse, sols pera Ms delictes

d'itnprempta, eq los anys i8ra. 1836, 1854 y 1S64; y establerta, per la

Uey provisional d'enjudiciament criminal dei any 1U72, pera enten-

dre dels delictes més greus punits per lo Còdich, y altres de natura
especial, s'assajà de nou fins a 3 de Janer de 1875, que per decret fou

suspesa la observança d'aquella lley, en la pari tocant al Jurat y a>

judici oral públich en los tribunals de dret.
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reelecció d'una meiexa persona pera 'I càrrech de regidor

o diputat provincial. Però [ara veyèu lo que son les coses!

aquexa atinada disposició , tinguda ignoscentment per

molts com una altra nova conquisla de les costums llibe-

rals y del modern dret polítich europeu, ja regia també

dins aquella Corporació municipal en lus bàrbaros y omi-

nosos tiempos en que Catalunya era encara senyora y ma-
jora de lo seu (ij, quals veritables y amolíssimes ll-verlats

ja 's podrían donar per ben contents de gaudir los més ul-

tra-avençats d'avuy.

Sens necessitat d'una llev general,—sempre impracti-

cable y odiosa per son segell uniformista,—ni|de reclamar

ho quatre axelebrats en nom de una pseudo igualtat, los

Concellers de Barcelona havían ja estaluhiten plena Edat

Mitjana lo descans dominical (2), caygut en desiis y infrin-

git més tart per los metexos que de colp y volta fins no fa

gayre han fet servir de bandera y arma política la necessi-

tat de servar dita festa, per ells pregonada y defesa ab xar-

dorós entusiasme en meetings, diaris y clubs, abans d'ésser

implantada ab caràcter forçós... y per ells de nou combatu-

da a ultrança y fins transgredida, per haverla decretada lo

govern clerical, relrógrado y reaccionari d'en Maura.

Altra troballa moderna, o que al menys passa per tal-

als ulls de molta gent, es la lley d'associació; no recor-

dantse o no tenint ni sols esment de la organisació patriar-

(ij Véginse per mostra, los següents exemples que cita en Bruai-

^ucr en lo volum I de sa fainosa Tiúbrica :

— «AI7 dcJaneri497; Ordinació, que qui te ofici, (o cirr<

nunicipal) non puga tenir attre, que no hage passat un any cumplti.»
—(fol. 9a girat.)

— « A 30 de Maig i5v8 —Pere Font. jatsie. que hagués jurat per lo

«fici de Jutge de Apeils dels Consols de .Mar; emperò per qui ho erm

estat, y no havian passats tres anys fou/et inhàbil, yn tragueren fil-

tro.»— (íol. 93.)

(2) Creyim escusada la transcripci*') de cap justificant històrich

d'aqnesia arirmaci<^, perquè nostre bon amich En Pere Pagéü va om-
plim'' lles, publicats la pochs mesos en La Veu de Catalu-
nya.
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ca! dels antichs colegis y gremis, morta en mala hora jus-

tament a les mans pecadores deis constitucionals del anys

13 y 3Ó de la derrera centúria, sots color de proclamar la

Ilivertat absoluta de trebsíi... que ara, cayeni en la més

palesa y absurda contradicció, los metexos ultra-lliberals

volen coartar y entrebancar ab una xarxa espessa de ridí-

coles reglamentacions.

Avuy meteix, converiintho en apassionada qüesuó

anti-relligiosa, y oscarnintho servilment com sempre de s

jacobins d'enllà'l Pirineu,losdemòcratess'avalotan, ixen de

fogó y axecan creuada sorollosa contia'l creximeni de les

Ordes relligioses y lo que ells ne diuen la ola negra del cle-

ricalismo, ignorant sens duote que ab menys passió y bala-

dreig, y fonamentanihoen rahons més poderoses, llógiques

T serenes que les purament sectàries que'ls mou, lo sabi

Concell de Cent y'ls honorables Concellers de Barcelona,

ab tots los respectes deguts ja s'oposavan en lo sigle xvii a

les noves fundacions de convents dins la capital, invocant

en llur favor un privilegi del rey. En Pere III de Catalunya

-IV d'Aragó-espedit a 5 c'eMarçde 1370, que prudentment

les limitava pera evitar que la població civil fos ofegada

per lo massa espandiment de la relligiosa, en minva dels

alts interessos y de la conservació y guarda de la ciutat.

\Nihil novum sub solel... No hi ha res nou o que no haja

ja estat... jQuin desengany!

^Què més voleu.'' Àdhuc la ftamant lley d'accidents del

treball, que més o manco justjment ja fà dos anys ve apli-

canlse, tinguda a bon segur per tothom com un avenç ben

positiu de nostre temps y per la aplicació pràctica dels

principis socialistes moderns, jqui ho havia de dir! tam-
bèns resulta estantissa y reaccionaria: lo Concell autònom
barceloní y en sa representació los honorables Concellers,

sens lo rebombori y polsaguera parlamentaris que per un
tres y no res solen armar los actuals pares conscriptes de
la pàtria, ja la aplicavan en plena centúria xv.*

Axi'ns ho fa saber lo C/arari municipal en los següents
termes:
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«Ítem pos en data les quals ab albarà deis honor. Con-

sellerb scrit a .iii. de ffebrer del Any mccccxxxxvi fiu dir e

scriure en la Tau'a de la Ciutat an Nicholau dez pla habi-

lador de la dita Ciutat, Cinch llrs. deu sols. barchns. les

quals li foren pagadores a .xvi. dies de Janer prop passat

de aquelles .*xxii. llrs. les quals li son stades tatxades dar

cascun any entre quatre pagues, ço es de tres en tres meses

la quarta part tant temps com viurà per rahó del cas afor-

tuit que li es stat seguit en dies passats obrant en la obra

del mur e valls de aquesta Ciutat,- les quals .v. llrs. .x.

sols. son per tres meses prop passats qui finiren lo dit

.XVI. díe del dit mes de Janer, Segons largament se conté

en lo dit albarà que cobre sens altra cautela.» (i).

Aqueix violari de 32 £ anyals, concedit espontània-

ment per los administradors de la ciutat al treballador de

la obra de les muralles, en Nicolau dez Plà, per lo cas a/or-

tuit, que, segons tàcitament s'endevina, degué dexarlo es-

guerrat y del tot inútil pera'l treball, no era pas gens irrisori

com de bell entuvi sembla, sinó bon xich més aventatjós y

equitatiu, en igual cas, que la indemnisació establerta per

la lley de 30 de Janer del any 1900, la qual, en la disposi-

ció 2.* del seu article 4.*, sols obliga al patró a satisfer una

migrada esmena, equivalent al salari de dos anys, al opera-

ri a qui un accident hagués dexai d'una manera perpetua

y absoluta impedit pera tota mena de treball.

Y. pera que's veja la Vàlua exacta de dit violari, cal se-

nyalar qualques dels salaris y jornals que's pagavan en aque-

lla època.

Los oficials del Municipi que a seguit s'esmenian, co-

bravan de sou anyal:

(1) Arxiu Síunicipal dt Barcelona: xt%M\Tt àt LpxV'^

446. (oi 76 girai
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Lliures.

Lo mestre de cases destinat a guarda y rego-

nexedor de les fonts 30

Lo Draçaner 30

Los Guardas del Farell de Montjuich ... 45

Los Escrivans jurats de la Escrivania del

Concell 5o

Lo Síndich de la Ciutat 5o

L'Escrivà Racional 76

L'Escrivà major o Secretari del Concell. . . loo

Los honorables Concellers 100

Los jornals fluctuavan entre 3 y 4 sous, segons la es-

pecialitat de la feyna y'l grau dels treballadors. En lo «L/-

bre de Rebudes, e Dates fetes per mi Johan Carreres merca-

der Ciutadà de Barcelona, sobre les obres (de fusteria) del

pont de sent Boy de Lobregat per la dita Ciutat,:» corres-

ponent al any 1452, apareix aquesta nòmina de jornals:

Sous.

Lo mestre fuster 5

Altres mestres 4
Mossos fusters 3

Mariaers 3

Manobres per tirar la massa» 3

La circunstancia de no especificarse en lo transcrit

document de data del Clavari, lo càrrech que exercia en la

obra dels murs lo damnificat dez Plà, nos fa creure que
aquest devía]^ésser sols un senzill fadrí o peó; y admesa
aquesta hipòtesis, no es duptós suposar que'l seu jornal no
passaria de 3 sous, que segons acabàm de veure en la dalt

esmentada relació de guanys diaris, era'l que ordinària-

ment pertocava als fadrins y peons.

Ax! resulta que l'esguerrat dez Plà venia a cobrar cada
jorn, inclohenthi les festes, i sou y 2*46 diners, açò es, molt
més d'un terç del jornal actiu que guanyava abans de pen-
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dre mal, o siga'l 40 "Ig del salari anyal que la regla i

.* de

article 10 de la esmentada lley del 1900 estableix, en con-

cepte de violari, a la viuda, fills y nets menors de 16 anys

del treballador mort de desgracia en la feyna.

Veus aquí, donchs, com los honorables Magistrals

de Barcelona savençaren de quatre centúries y mitja a la

novella lley d'accidents del treball, llohablement justa y

equitativa en sa essència, per lo que té de social y humana.

D'exemples tan palesos com aquest, de les enlayrades

virtuts, sentiment cristià y esperit justicier que tots temps

ha atresorat la ànima catalana, se'n trobarían a munts en

los recons de nostres Arxius; exemples que caldria desen-

terrar y fer ben púbiichs per tots los indrets de nostra Te-

rra, pera justa vindicació de les ^ eneracions passades y en-

seyança profitosa de les presents, y sobre tot, dels qui

ab càndida bona fè s'empassan com a grans conquestes de

llivertat y de les idees modernes, organismes, usos y idees

que ja funcionavan, se conexían y's praciicavan ab fruyt

ben profitós en aquells temps llunyans de nostra esplendo-

rosa Autonomia, ab tant menyspreu com ignorància mo-
tejats a tot hora de barbres, miigevals y enderrerits, per los

qui anomenantse avençats y creyenise uns moderns Colons

d'ideals novells, resulian sols uns eterns glosadors del pas-

sat, uns reaccionaris inconscients.

A. Damians y Manté
H de Novembre de 1904.

Quan treballa la k itm^a no t'assegas a la víga.

De mal consell pus tost n'ha hom reprensió, que no del

bon consell llahor.

No lloha lo mercat, llevat celi qui hi ha guanyat.

La líenga es poca de tai! c f« gran tall.
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FELÍP V. (*)

Catalunya esta que crema

Catalunya's nega en sanch

Felip V. tirà ses tropes

demunt d'ella en tempestat.

De saqueig v de rapinya

se'n sadollan los soldats

l'enverinan y gartexen...

Catalunya està plorant!

La campana clama irada.

Catalans firàm! firàm!

Als clamors de la campana

Felip V. se va encegant.

«Una terra com aquesta,

«no vull que alce més lo cap!»

«O estermini o vassallatge!»

«diu furiós lo Castellà»..

«Nos doblega.^ iMal li pese!»

«prou la Mort la rendirà!»

«Arranqueu soldits ses llengües»

«y dexeula desangrarü»

«Vull les terres ben iguales»

«un sol poble y un sol parlar!»

(*) Aquesta pesla esta inspirada en los fets d'horror y tirania

causats per Felip V. y les tropes castellanes a Catalunya, y en lo ende-

rrocament de la piràmide de la Immaculada que en lo Born de Barce-
lona hi havia axecat l'Arxiduch Carles en memòria de la seua entrada
n la Ciutat Comtal.
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v<Coniradirme Catalunya?»

«Felip V. no ho permet' à!»-

Catalunya endogalada

ni podia ja parlà

prò de Deu y de la Verge

no apariava sos ulls may.

Com més fort la profanavan

més hi alçava'l seu esguart.

cada crim un sacrifici,

per la Fè tota la sanch.

Per la fè que ajau montanyes

y fa'ls morts ressucitar

greus afronts y greus martyris

Catalunya ha soportat.

Prò morint ja en mans de lladres

boy sens força, agonitzant,

quan vegé que de la Verge

troços íeyan los so'dats

Arrencant ab plany fondíssim

d'ira y d'odi's revifà

increpant axis la morta

als vilíssims Castellans:

Au! provèuho d'aplastarnos

lo Montseny y Montserrat!

Estripau soldats les llengües!

Felip V robaut robaül

Nostres escuts destroceulos

dels castells y dels palaus.

que pp'' t°^ tenim constància

ituí y aguant!

Mïb dinircl sagrat del temple,

nostra Fè y nostres altars.
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nostre Deu y la Madona

destruir a foch y a sanch ..!

Catalunya no ho aguanta

sempre més protestarà!

Sempre més, Verge Maria,

enfonzèunos als tirans!

D'aqueix rey y aquesta tropa

los qui som y naxeràn

per Vos Reyna Immaculada

Catalunya odi'ls lladrà!

Si finava Catalunya

vos oh Verge l'heu salvat.

jNo vullgau que may trafique

vostre poble ab cap rey fat!

MossEN Jaume Bofarull .

Any jubilar del 1904.

LES POESÍES DE BALMES

No serà nou pera ningú que'i nostre gran Balmes va

escriure també versos, i'na perla faltaba a su diadema,

diu l'aat•r anònim deí Preliminar que va al datant de les

Poesiag Póstumas. y aquexa, a son entendre, «ra la de poeta.

Ab tal intent se publicaren ses composicions, nou anys des-

prés de sa mort.

No crech que façan cap honor a la memòria del gran

filosoph català, les desaborides composicions que escrigué

dexantse portar d'una ilusió de poeta, que, més o menys,

tot literat deu haver sentit en sa joventut, y axi no es de

doldre ^«e renanguen oblidades en un estant de llibreria.
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Mes com es curiós lo cas, més que tot tractantse de ingen

tan alt y tan ben avingut ab lo sentit pràctich propi de la

nostra faça, val la pena de parlarne.

No es ell lo primer ni'l darrer que cau en semblant

ilusió. La mètrica enganya a molts, y fà relliscar als crítichs

que no son de cap de brot, al txaminar composicions poè-

tiques. En Valera, en Cànovas, y en Menéndez Pelayo,

son insignes exemples d'aquexa ilusió; la forma mètrica

juntada a un entusiasme poètich, que confonen ab la ins-

piració, n'es la causa.

Lo nostre Balmes, en mig del furor romàntich que

llavors invadía la Europa, també se va sentir poeta, y pri-

mer burla burlando, imitant a Lope, y després en serio,

llençantse a la corrent poètica, va anar preparant lo tomo

que «.no sollaria sin haberse despedido de él millares de veces*.

L'halè que'l movia, era, com en tot, de gegant: «Al me-

»nos puedo asegurarles que todo sena enteramente origi-

»nal, lue ni siquiera se haliarían allí imiíaciones, y que

»versan las poesías sobre objeios mirados bajo puntos de

»vista, que, según mi parecer, no acostumbran hacerlo

»ahora los poetas que figuran en Espana.» Axí parlava,

escrivint a un seu amich de Barcelona, mes la colecció de

les sues poesies, tal com aparegué, no compleix pas la pro-

feria, y en açò se veu tota la ilusió que sotría. Impresionat

pels romàr.tichs pertocant a la matèria, y admirador dels

clàssichs espanyols tocant a la forma, conexedor de Lope \

de León, no menys que admirador d'en Zorrilla y fins co-

nexedor del Cabanyes, lo conjunt de ses poesies es un >

esblahimada reflexió del númen potent d'aquells insigne-

poetes. En la primera secció del volum se dexa portar de

reminiscències e imitacions de Lope y de Meléndez y Mar-

tínez de la Rosa. En la segona secció, entenent lo Roman-
ticisme com retorn a la naturalesa, td beta dels deus, les

niofes y les sirenes, y vol esplayarse en la pintura de El

Amanccer, El Ruisehor, Etarroyuelo, La Fuente, eic. però

sens que donga una sola nota natural, sentida, viscuda

(com se diu ara), de valor poètich.
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Lo Romanticisme a la manera castellana, açò es, de

poeta desenganyat y lúgubre, se mostra a p!ena llum en la

secció tercera del llibre: El Ajusticiado, Porvenir, La Vo^

del Desetigano. La Muerle, El Ataüd, son prou pera justi-

ficarho.

Apart d'açò, en la matèria es original en lo seoiit de-

tractaria sens moillo fet. Algunes de ses composicions han.

estat després temes pera articles periodístichs. Se veu que

lo que'l preocupava, ho feya passar per sa imaginació, y,

semblantli que'l calor d'ella era fornal que fonia y trans-

formava les matèries que li donava, creya era digne del

motlio mètrich, y sens adonarse de que no tenia imatges

pròpies ni belles, ni epítetos que d'adgectíus passèssen;

sens veure que ni's sobreposava may en ell, ni la imagina-

ció nil sentiment, al seu enteniment robust y, més que

robust gegant, qui ab son pès xalava les flors que podian

nàxer en sa imaginació y en son cor, s'entusiasmava ab sa

obra, y prenia per nou y brillant, to que era vell y sens

color, y a vegades, flors d'altre jardí que al transplanlarles

ai seu, havia dexat sens vida.

Tal es, com poeta, lo gran Balmes. No fa cap falta,

certament, a sa esplèndida diadema exa perla. Mes si les

sues Poesias no servexen pera demostrar lo númen inspirat

del qui, a tenirlo, difícilment hauria estat, com es, un dels

més grans filosophs del sigle, servexen en cambi, pera mos-

trarnos lo que ja's pot traslluhir a través de moltes pàgines

inspirades de ses obres apologètiques, y es, que'l Balmes

no era un esprit amurallat, tancat dins de una gran torre

de filosofia vella y exorca, sinó un esperit ofiert a totes les

manifestacions de la Sabiesa y de la Bellesa; que en ell se

ajuntava lo enteniment clar y segur, ab lo sentiment entu-

siasta; y que en son cor sacerdotal no hi mancava lo aroma
de la tendresa, que exhala lo sentiment ennoblit per la Re-

liigió.

Pera que res li mancàs en aq ueix ordre dels sentiments,

la última composició del llibre ve a revelarnos que ta Iten-

ga pàtria tenia en ell un amant fervorós que segurament



— 134 —
hauria un díe cremat encens en ses ares, puix nos presenta

una cuydada traducció del hymne iitúrgich Jesu, corona

virginum a llenga catalana, y açò en lo temps en que to^

just comença van a puntejar ses lires l'Aribau, en Cortada,

en Piferrer y en Rubió, pera despertar a la morta viva.

Aquexa poesia val lo llibre; sia, donchs, ella, un brot més

de llorer posat demunt sa tomba.

Gayetà Soler, Pvre.

HYMNE
Jesu, corona virginum...

Traducció de Balmes.

Jesús, que de Verge pura

nàxer volguéreu aquí,

sens desllustrar la herrhosura

de la estrella del matí.

Cenyit de glòria admirable

al cor de verges brillant

les donau premi inefable

de sa puresa constant.

Elles ab casta alegria

lliri sembran olorós

y ab dolcissima armonia

cantan hymnes al Espòs.

Dignauvos ohir propici

nostres súpliques, Senyor;

que ni'l pensament del vici

contamine nostre cor.

Digan glòria eternament

justos y àngels en son cart:

glòria al Pare Omnipotent

glòria al Fill y Esperit Sant.

Amkn.
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A LA VERGE IMMACULADA

Verge !a del blau mantell,

la de la túnica blanca,

la del calçat argentí,

la de la clenxa estrellada;

Patrona dels catalans,

de nosires cors Sobirana,

torneu per la nostra fè,

la fè de les nostres ànimes,

torneu per los nostres furs,

los furs de la nostra pàtria.

Mateu l'infernal dragó

que fa'l cau al mig d'Espanya,

que empresona'l continent

ab la argolla d'esclavatge,

unglejant lo nostre pit,

desiroçantnos les entranyes.

Aplastèu ais lliberals

sota vostra verge planta,

y acabeu ab los masons
que'ns maimenan y maltractan,

Verge la del blau mantell,

la de la túnica blanca,

la del calçat argent:,

ia de la clenxa estrellada.

Jaua^e Boloix.

ijarcelona, 1904.
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LA RENAXENSA DEL LULISME

Tothom ho diu y tenen rahó de sobres: los estudis fi-

losòfichs estan decayguts a Catalunya y més encara en lo

restant d'Espanya; però també es veritat que d'un quant

temps ençà, a la veu polenta del Catalanisme, ha renascut

en nostra benvolguda pàtria l'amor a la Filosofia, a la cièn-

cia Luiiana que es la encarnació del nostre pensament

nacional, de la metexa manera que a la idea política cata-

lana se deu l'haverse axecat de la pols ahon geyan feya si-

gles, ab tot y la nostra fè cristiana, Ripoll y'l Canigó. jQuin

poder, lo del sentiment de pàtria! Vàrem començar lent

versos lleugers y oblidadiços y acabarem guanyant la lli-

vertat de la terra y enriquint les nacions estrangeres ab los

tresors inacabables de nostra Filosofia Nacional. Lo cèlebre

frare agustí Salvador Font ho ha dit ben bé; lo Catalanis-

me a hores d'ara ja s'ha ficat a les Universitats, a les fàbri-

ques, dins nostres camps assoleyats, als Seminaris yjins al

conveni dels monjos conlemplatxiis. Y a n'ajcò es deguda la

renaxensa del Lulisme. Perquè es de saber que avuy díe

la Filosofia es pairimoni boy esclusiu dels capellans, po-

déntsela considerar ab tota jusiicia com a sciencia eccie -

siàstica. [Honor, donchs al Clero, y sobretot al clero que

puja, al clero jove, que es lo niés catalanista y per lo tant

lo més devot del Doctor Arcangèlich!

A nosaltres nos sembla que, a fi d encarrilar l'actual

renaxensa del Lulisme, lo que conv.- ara .'oni ar.i es 1.^ se-

güent:

a) (^ue algú, o alguns, s'encarreguen ac v.omp('iuiic

y publicar una Historia del Culte sagrat y públich quc's tri-

butà al Beat Ramon IJull.

bj Publicar aximcíeix una ///s/o'M c/(,7 /-!//ísmc n

sa influencia en \a marxa y progrc^

lunya y a /''" '
-
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c Estraure de les obres del Doctor Arcangèlich ia

doctrina convenient y'is arguments neces-^aris pera com-
posar ab la una y'ls altres urti Summa Philosòphica ad men-

tem Doctoris Archangelici Beati Raymundi Lulli.

d) Fer lo meteix pera donar a conèxer la Teologia

Luliana, o sia, publicar los tractats De Deo uno, De Deo

trino. De Deo incarnato, De Deo Creante , De^Gralia Chrhti,

De Ecclesia Christi, y De Sacramenlis Ecclesiae.

e) Publicar una £^5yPosíCíó rfe /a Ars Magna o Siste-

ma scientífich lulià. Se nhaurían de fer dues edicions, la

una en català y !a alira en francès.

f) Profwgar la devoció al Beat Ramon Liul! per medi

deslampes, encunyació de medalles, ab la difusió de fulles

soltes contenint hymnes al Sant, resums de la seva vida, o

de les seves virtuts, o be del seu marlyri, etc.

g) Composar una Vida del Beat Ramon Llull, Dodor
. 1 rcangklich y Màrlyr.

h) Publicar una Xovena del Beat Ramon Llull pera

tenir per sa intercessió la conservació de la Fè Catòlica.

\) Compondre y divulgar tot lo possible uns Goigs j

llahor del Beat Ramon Llull, invicte Martyr de Crist.

Quan tindrem tot axò, »l€shore^ serà ocasió de posar

en pràctica l'acort votat pel Congrés Universitari Català,

que a la Universitat Catalana deu haverhi una Càtedra de

Filosofia Luliana y una altra Càtedra igualment de Teo-
logia Luliana, obrintles ja seguit la meritíssima associació

del Estudis Universitaris Catalans, nascuda com sab tothom

d'aquell Congrés, com a preparació y assaig de la futura

Universitat autònoma de Catalunya, com ho fa en ia actua-

litat ab les Càtedres de Dret, Historia, Economia, etc.

La renaxensa del Luiisme no s'ha de limitar al cone-

xement del Sistema Lulià, o sia de la Ars Magna, ni sis-

quera al conexement de la Filosofia y Teologia Lulianes,

sinó que ha d'ésser moll més estensa, ha d'agatar altres or-

des y eseres de la activitat humana, puix a més de tenirse

que propagar y fer arrelar la devoció al Beat Ramon glo-

riós e in\icie Màrtyr de Crist, s'ha de manifestar després
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y estudiar la teoria y prictica de la aplicació del Sistema

Lulià al Dret Natural, a la Medecina, a la Música, eic. Hi

ha molia feyna a fer. [Y tant poch que s'ho pensan los

qui'l combaten, lo círcol d'acció que \é la Ars Magna o

grandiós Sistema scientífich del Beat Ramon Llull!

Havem de treballar, però molt: y sempre, en nom de

Catalunya, perquè la Tihó formal, com diuen a la Escola,

de la renaxensa del Lulisme es, que'l pensament lulià es

la encarnació del pensament indígena de la terra catalana,

que la Filosofia luliana es la filosofia nostrada, es la Filo-

sofia Nacional de Catalunya.

La acció del Catalanisme ha d'ésser forçosa y essencial-

ment nacionalista; en conseqüència, los catalans, fins din-

tre l'estudi de la filosofia, havé n d'ésser, ja que podem.

nacional istesl

MossEN Salvador Bové.

LA TORRE DEL MAL CONCELL

Los veys... en pausa caminan

com sombres de condempnats,

aquí dos que prop s'afinan

y s'acosian y endevinan

sos desitjós amagats.

Allà tres qui plegats venen

fingint un lò solemnial,

y altres quatre que entretenen

ells ab ells. y no s'esmenan,

un pensament criminal.

Un tot sol que fa més via

per agafarne altres dos,

y uns quants més... a tots de guia
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los serveix lo corch que nia

dins son pit, corch verinós.

Tots son ja vells, tremolosos,

de pas dupiós, insegú

com los replechs tenebrosos,

y tacats y misteriosos

que sa conciencia dú.

Sos esperits [no es quimera!

son estrafets y lorçuts

com ks tronchs de la olivera

que té'l Jordà a sa vorera,

a sers estranys pareguts.

Bé que ho diu sa fesomia

fatídica, repugnant,

innoble y de felonía,

y no com la que congria

vida recta a sou minvant.

Ab la veritat ofesa

tots se'n van al meieix lloch,

tal com pescant a la encesa

los pexos, la vista presa

van tots a ne'l meteix foch.

Dins una torre apartada

satànich concell tendràn

faritzeus d'ungla esmolada,

de nas vermell, yistç fada

y front curt y boca gran.

Un a un passan la porta

ab grotesca processó

a la claror ja mig morta

d'un díe funest que aborta

l'Infern sa mala intenció.

Que dins cambra profanada

lo concili presideix
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y del rencor la flamada,

del verí la salivada

al concellers reparteix.

La maldat allà conspira

quantre la eterna virtut,

també'l nuvolat se gira

qu^ntre'l sol que la retira

ab son poder may vençut.

Separat y lluny del poble,

del misteri en lo foscó,

com escau a tot lo innoble,

l'aplech que pel mal s'acobla

consuma negra iraició.

Y mentres l'odi decreta

del més Just dels justs la mort

^perquè joh nit! estàs quieta?

^•perquè no esclatas desfeta

Natura, vehent tal sort?

Si Natura y Nit pasmac'es

abdues callan ensemps,

en que vejan trepitjades

les veritats més sagrades

ahi no, no callarà'l temps.

Sempre frecort inhumà!

a un costé de sanch vermell

que may se nçtetjarà

sa ombra sinistra farà

la Torre del mal Concell!

Antoni M.* Penya.

Fusada menud», també ajuda.

Si tens un ardit per vil, may no arribaràs a mil
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PREOCUPACIONS 0)

Diu y creu la nostra geni:

«Que nos pot dir lo die que un pensa calçar a una

criatura de voiquers, perque's posa malalta.

—Si's menja aulives en lo sopar, se somia.

—No pot una criatura ventejar un sarment encès, per-

què s'aarina al llit.

—Si' s trenca algun trasie de vidre, assenyala bona

sort.

—Si a la taula se sobre'x vi o's gira lo porró, també.

—Lo cant del mussol o meuca, es de mal auguri.

— No's poden tallar les ungles en divendres, perquè

surten repèls.

— Les dones que han tingut gastaments, quan veuen

un Uüm de ganxo, una cuha de blè. la treuen y la dexan

encesa en algun reco de casa, pera fer llum als infants qui

son ais llims.

—Es creença popular, que de un nou matrimoni mòr
primer aquell qui apaga lo llum la nit primera.

—Quan se veu un geperut s'ha de tocar ferro.

—Que un cavall blanch, un capellà, y una do-

na embrassada, se presentan a la nostra vista son conti-

nuació de una metexa idea; per quant no's veu un dels

tres sers, que no's presenten desseguida'ls altres.

—Que no's poden llençar los caxals y dents que cauen

a la canalla, perquè farían falta lo díe del Judici, y caldria

buscarlos pel mon ab una candeleta al c; los qui saben

aquesta falornia, aconsellan als menuts quan los ne cau

algun, que'l posen en un forat de la. paret, pera trobarlo en

aquells moments.

(I) Fragment de una colecció catalogada dintre de un treball

folk-lórich, pr«miat enguany en locer;àmen de Arenys de Mar.
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—Que no's pot sertretze en una taula pera que no'n

mora un al cap de l'any.

—Si's parla de una persona que té algun mal de ilaga

no pot assenyalarse lo lloch ahon lo té. perquè no se'l en-

comane.

Es de mal borràs estant seniat en una taula, lo tenir

encarat lo broch del porró,

—Quan a un se li adorm lo peu, !i passa tentse una

creu ben marcada ab saliva al demuni de la sabata.

—Mentres Nostre Senyor es al monument, s'ha de

cambiar l'ayga de les aulives confitades, si's vol que's con-

serven.

—No s'ha de fer mitj-díada, fins que les fulles dels ceps

sigan tan amples que tapen l'ull.

—Quan se dona un colpa una sargantilla, mori o nó,

si queda ranquejant o fent bellugar alguna pota o la cuha.

se ddu que fa momos a Nostre Senyor.

—No's pot fer rodar una cadira sobre una de les seues

potes, pera evitai discòrdies en les cases.

—Si al tirar un terròs de çucre en una taca de cafè,

s'hi fà bromera a la superfície, es senyal de propera pluja.

—Pera saber quins mesos de un any té de ploure, se

fà lo calendari de la ceba, de aquest modo. La nit de Sant

Silvestre, se posan dotze clafolls de ceba arrenglerats, un

de cada mes ab un pessích de sal adintre. A l'endemà al

demaii, en los uns hi està la sal més humitejada que en los

al (res. La humitat, segons marca la sal, 'diu que indict'ls

mesos en que ha de ploure.»

•

Valeri Serra y Botor.

Bellpuig.

Entre moUs no ti pos, perquè molen fins ai os.

Qui vol descompartir, sol rebre sens renyir.

Lo minyó, con pert son pare, allunyau-lo de la mare.
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CAMPANAR XE\AT

Oh lliri sagrat,

fumerola blanca,

campanar guarnit

de neu congelada.

la Maig se desclou,

hon tens les campanes?...

Furgant les ilevors

s'enfilan enlayre.

y al hort 'os rosers

s'encenen de galtes,

tremola de goig

oh vell patriarca!...

Les bruxes s'han fós.

lo sol les empayta,

s'emponan l'hivern

camí de monianya,

espolsat la neu

que'ls rossinyols cantan!...

Y'l bon v-ampan r

rodà les campanes!...

Joan M. Guasch.

LA DiADA PLUJOSA A' LA POSSESSIÓ

Unes dues hores abans d'arribar ai poblet de Jorneis

anant pel cami carreter qui desde la vila de Sineu va cap
dret a Ciutat, a la banda de màdreta, a dos tirs de bassetja,

en lo vessant dun costaret blanquinós, hi veureu lo colrat

casal'de Bini-taii ab dues tires de íinesires barroques y en

lo centre"! redó portal forà. Pel seu entorn s'estenen les
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desiguals y negroses teulades de les estables, boals, payis-

ses y porxades, axí com s'arremolinana la església los baxos

casulfs del llogaret y com los tendres polls s'enrevollan a

la lloca cercant la calor y l'agombol.

L'ample caseriu s'assoleya tranquilamenl en mig de

quatre tanques ben rebudes de l'argues tires d'amelllers y
de figueres. Més enfora, per entre la verdor dels sembrats

del sementer y dels distints grisos y verts de la espessura de

la garriga, ressaltan com si íossen capes de mórbo, los

quadrats de call vermell de les vinyes espampolades.

Bini-lali des Jornets, es una de les millors possessions

del plà, ben grany trescadiça, encara'que esiigatoia bruja-

da de turons y baxests; puix en lloch d'ésser una planura

rasa y verdosa de llunyà horitzó sense accidents, lo terrer

fà igualenes y monòtons alts y baxos, com les amples y
llises ones dels dies de mar vella, ab pinarets ençà y enllà

per dins les pleies. Entre tot son més de cinch-cenies quar-

terades^de les|que n'hi ha prop de dues centes de conradis y

les altres d'ermàs y garriga. Per sant Joan començan les

esiiuades, ab fuUey d ametller y de figuera en venir la tar-

dor; y per sestar lo bestiar va a la cova de la Tanassa del

Camp-roig, més fresca que'ls millors sestadors de la mun-
tanya. Perquè 'Is animals sian bons de guardar y no façan

tala, tant les pletes y garrigues com les rotes, femadej y
semeniers estan voltats de paret seca ab verdissa a demunt
de revelis y gatoves.

Era temporada de ttial temps en lo cor de la hiverna-

da. Tota la nit havia plogut y plovia encara a ruxades. Los

missatges y guardians de Bini-tali berenavan asseguts y un

poch ajupits a cada banda d'una llarga taula de pi vell y
corcat, sense estovalles. Demunt la taula hi havia dos plats

grans verts scaramull de sopes a la pella, fumejant, un ca-

dafet plè de vinagre un poch picat.un escudello ab orelles,

dos platets ab olives verdes trencades y uns quants pans

morenos de blat rovelló. Menjavan ab pausa, duilcretjant
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un després de l'altre y no conversa\an gayre. Llavors lodíe

començava aclaretjar. Quan ja s'acabavan les sopes, la ma-

•dòna qui s'escalfava a dins la cuyna a un bon foch de lle-

nya d'uilastre y rebassons de mata los digué :

— Ja hei ha poch pa y avuy dematí pastarem; tan me-
reix l'amo troba que hei ha massa moll per anar a llaurar.

— Be heu parlat—contestà l'eguer que era '1 més vell;

—si Deu ho vol totduna que hauré acabat de berenar pe-

garé foch a n'es forn.

^ A qui toca pastar—pregunta la madòna.
— A nen Caliu y a n'en Liana—va lespondre '1 para-

ller major. En Caliu era un missatge novell y "1 sen Pere

Llana lo pastor de la casa feya molts d'anys, homo d'una

quarentena aleshores, de bona alçada, aspecte de pagès del

pla, sapat, moreno y cremat del sol, boca grossa y llavi

gruxat, cabells curts, aspres y negres com la barba, afeyta-

da y espessa, de parlar pausat y no gayre llarchde parau-
' ;•?

Sen Pere—tornà demanar la madòna—què està neta

í>a caldera ?

— Més lluhenta que es sol—va respondre lo pastor.

—

Ahir horabaxa la vaig fregà més d'una hora ab llimona y
cendra.

Al punt s'axecaren tots de la taula. Lo sen Pere y '1

porquer ansa per ansa se'n dugueren la negra caldera

d'aràm a la vora de! pou en mig de la clastra.la ompliren a

poalades d'ayga clara y quan la tengueren plena, ab un
simaler passat per dins les anses, la tornaren altra [volta

demuntia foganya de davall lo porxo del forn.

Los missatges se neran anais devers l'estable a donar
un parell demanades de palla a nels parells y l'eguer po-
sava garbons sechs a dins lo forn. Totduna que '1 pastor

tengué '1 foch de ia foganya encès encomanà al porquer
que hi tengués esment, se posà la pellissa, va cridar en
Moro, un cà lloper negre Ilustrós ab clapes blanques y coua
peluda, y va partir depressa per dins la tanca de la Era cap
a la paret de la pleta per pegar una ullada a les ovelles. De
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demunt un claper va recórrer ab la vista tota la garriga,

Vehenl que 'Is animals s eran arremolinats ençà y enllà

per dins lo pinat fugint del mal remps y que tots estavan

aturats, quiets, drets, xops y allanguits de costats, remu-
gant àb lo cap baix sens pasturar, va pegar un pariel! de

siulos per alegrarlos ab la seua presencia y al punt se'n tor-

nà cap a la ca?a anguniós y pensatívol. Caminava a pas de

bou per dins lo faue y la rouada d'un tiranv d'en mig del

blat de la tanca, sens quasi adonarse de la ruxada que ca-

bia y dihenise a si meteix :

—No m'ho pucb treure d'es cap !; abans sempre estava

content y devertit y ara sovint, quan som tol sol, los uys

s'enterbolexen y es cor se tanca ab aquexa pena qui no'n

íuig may. (Més valia no haverlo conegut si'l Bon Jesijs lo'n

m'havia de pendre ! j
Tants d'anys com l'esperarem ! Set

ne feya que eram casats, quan va néxeir. Si na Bèi ne troba

un altre a Ciutat per criarlo encara 'm farà més pena re-

cordanime aquell angelet qui. segons diuen, me assembla-

va tant. Es ver que ho era moreno y sà, com jo meteix.

I
Que va ésser de bò de matà! Li va pegar s'atach a n'es cap

y quan vaig arribar a ca meua ja era mort y fret. jTam-
bé 'Is millors anyells de sa guarda shi moren de falera y a

sa matinada los trob estesos y gelats entre s'herbey'de sa

pastura !

Una espessa fumassa, que la humitat quasi no dexava

alçar de la terrti, embolcallava l'ample casal, de la metexa

manera que la calitja y la ^jrisenca nuvolada tapavan les

altes montanyes'de la serrn llunyann

Quan lo sen Pere Va arribar al poj..,.., „ ; , .omita-

va per la negra boca lluhentcs flamaradi-s y i'aygua buHía

remoretjani dins la caldera d'aràm. Llavors ell y en Caliu

arromangats de brfcços y en còs de cat.iisa se n'entravan

dins lo pastador per empendre la tasca. Era aquella de-

pendència moll fosca, sobre tot en dies com aquell, puix

no més tenia un alt finestró 'ab retxats de ferro, tes parets

estavan tacades dhumitlit y *l pis era brut y tlarfcgadis; 0;

mig hi havia uiia tauleta de pi plena de rais^ons de pas!
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seca, a un rec-ó un alambí ab la capelleta de les trompes

y 'i forat de la vinassa; ençà y enllà estaques de les que

penjavan cobri-pans, cernadors y cedassos y per les vore-

res quarteroles sense fons plenes de sego, alfabies ab llixiu

y dues pasteres velles, negroses y plenes de laranyines. A
una d'aquestes, la més petita pastava la criada lo pa dels

amos y a dins l'altra, ahon hi havia devers dues quarieres

de farina, començaren lo pastor y en Caliu a fóndre-

hi lo llevat per fer la pasterada de la gent. Cansats esia-

van y ben amarats de suhor quan acabat )o pastar feren

la creu sobre la pasta y cridaren los missatges per fe-

nyer.

La madòna feya la coca pels homos posanihi fulles de

bleda, juavert, ays y un poch d'oli; l'eguer escombrava'l

forn ab brots verts de garrover fermats al estrem d'un

llarch burjó de pi; y'ls demés, la criada, los missatges y' s

guardians, anavan j veníancom los cadufs del rest d'una

.cinia, desde'l pastador al forn, ab un pilot de pasta entre

les mans. Enredonits los pans los posavan un després de

L'altre, fent tires, demunt llargues posts d'un metre d'am-
plaria, sostingudes per estaques davant la boca del forn

per férloshi tovar.

.•\viat l'endioter y un altre jovenot començaren a nu-
I y a bromeijar pessigant la criada, d'amagat de !a madò-
na, quan passiayan per prop d'elia. Llavors l'emprengue-

ren at> lo pastor sobre si estava trist y feya mala cara, si

a:iyorava ^a dona o si estava enamorat de qualcuna altra.

— Dexaume anà que ses riayes me son fuytes—Tam-
h .es perdreu qualque die a ses verbesl—Voltros encara
r 1 sabeu perquè eslau en lo mon!

^Veyès quin'una! .Ara heu diu per aquell aubat... y li

quedan tres o quatre anyellsa sa barquera.

—Per axò no estigueu eniadai sen Pere que ella encara

es jove y s'ase may es vey—va dir un altre.

—Na Curta se va torbà ferm y ara cad'any té nadís

—

va afegir l'eguer.

—Ja es pitjo si sa pasterada no basta y son set qui de-
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manan pà, com devers ca meua—mermulà un missatge

de miija edat, all y moreno.

Tots rigueren de la ingènua esclamació d'aquell pare,

tots manco'l pastor qui d'amagat dels altres se passà la mà
pels ulls per exugarse una llàgrima amarga.

Tan prest co 1. los pans foren tous los entomaren, un
després de l'altre, mentres la madòna resava davant un
pare nostre, a que tots contestavan. Lo derrer enfornaren

les coques davant lo pà quasi a la boci del forn y llavors

sortiren a la clastra per an;ir cad'un a sos quefers. La ma-
dòna y la criada partiren cap a la cuyna a començar l'es-

cudella; lo porquer, lo pastor y l'endiotei a compondre la

verdissa de la pres; y'ls missatges a abeurar los parells y
donarlos palla fresca. Sols quedà davant lo forn l'eguer per

tenirli esment; de tant en quant lo destapava, aclaria'l pà,

atiava lo fesier de teya y remenava la cendre y'l foch per

ferii aguantar la calentor. Poch a poch s'estenia pels vol-

tants la suau y agradosa olor de pà calent acabat de coure.

Ja no plovia, emperò'l temps seguia sorrery emboyrat.

Devers mig die'ls guardians tragueren del forn lo pà cuyt,

negre y calent, y a covonades lo pujaren demunt de la sa-

la ahon l'estengueren sobre amples canyisses.

Comparegué la gent a la casa per dinar. Uns de dret y

altres mie asseguts, enrevoliatsa la taula llescavan pà dins

la escudella y s'hi feyan llegum de la ollada que fumetjava

demunt una pedra quadrada yjnegrosa a dcTora'l fooh.Men-

javan y xerravan del temps, del preu del blat qui de cada

díe anava més car, de com s'era pagat l'aviràm. los endiot^

y'l bestiar serrut en lo mercat de Sineu lo derrer dimecres

y de com se pagaria a ciutat per la fira de Sant Tomàs. Lo
paraller major, qui seya a cap de taula, va fer troços de la

coca encara calenta; cada un prengué'l seu troç y seguiren

xerrant y menjant. Lo pastor sense haver dites gayres pa-

raules s'axecà'l primer, ab lo boci de coca en la mà y sortí

tot d'una a defora, seguit del cà qui li fcya talegadures.

Les monianyes de la serra de tramuntana estavan llises

de neu y'l oraijol sech y fret remorctjava per les rames del^
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arbres. Les ovelles escampades per entre les mates de la

garriga, pasiuravan arreu desitjoses de rescabalar lo temps

perdut. Lo díe s'era estirat y'l sol brillava reílectinl lluhen-

lors argentines de les roques banyades y dels eoconets

d'ayga dels roquissars de la pleta. Lo sol podia lluhir, però'l

sen Pere, intranquil y preocupat, passava un dels dies do-

lents de la seua vida planera y monòtona. Mentres airavei-

ssava per un tirany de la garriga se li acostaren belant y ab

lo coll allargat, tres o quatre ovelles de les més grasses y
grosses de la guarda; va treure del bossot un cantó de pa

y'l repartí, donantlosho a trocets a la boca. Aquells ani-

mals agrahits'y golosos lo seguiren llarch temps com si es-

tassen criats: era la seua barqueta.

Al arribar lo pastor al Planiol, un troç ro^-ós y sech

d'en mig de la garriga, s'enfilà a l'ullastre més ramut y co-

mençà a tallarli branques a colpsde destral, després d'aquell

va seguir podantne d'altres y en breu temos va fer a redols

una bona escampadissa de rama. Quasi tot lo bestiar de la

guarda s'hi enrevoltà acudinthi de per moltes bandes; ove-

lles, xots y anyells alçavan lo cap, miravan ab fixesa una
estona com si estessen ignotisais, escoliavan la remor de la

cayguda de les branques, y llavors, ab una correguda se'n

anavan cap dret a les grises clapes de fulla fresca; en arri-

barhi brostatjavan saltant d'una banda a l'altra, mudavan
de redòl y tornavan sovint al que havían dexai abans.

A la part del grech s'estenia de montany^a montanya
nova nuvolada grisa y cendrosa, ab lluhentors color de

carabassa, y pel ponent lo sol s'enramava depressa esgro-

guehii. Lo pastor lo va mirar una estona ab los ulls mig
cluchs y trobant que ja era hora d'aplegar la guarda, digué

a n'en Moro: «envant, envant» mostrantli ab lo braç estès

un indret de la garriga perquè hi anàs a girar lo bestiar

escampat, mentres ell baxava al fons dei coma lar y, segui nt

per la vorera de la paret de la partió, en manco de mitja

hora, ab la ajuda del cà lengué reunida tota la guarda.
Los animals poch a poch s'ajuntavan, y ab lo cap baix

s'empenyían uns als altres sense voler caminar, fins que ab



— i5o —
lo lladrar d"en Moro va envestir lo passador y tot lo bestiar

lo^segui depressa belant y fent sonar los picarols, sols se

va aturar al arribar a la Pleta-veya, ahon Ió tancaran cada

vespre, per por de que a la garriga, més llunyana de la

casa, no hi fessen carn.

Joan Rosselló

Sétt Fortesa d'Alaró (Mallorca) igo4.

A MARÍA IMMACULADA

Recordeuvos, oh Maria,

que a vostres divines plantes

dels cors fidels que us imploran

may en va ningú ha acudit...

d'esperança sou la Estrella,

salvació del qui ab confiança

vos invoca penedit.

Recordeuvos que d'Espanya

sempre heu sigut protectora,

sou Senyora de son regne,

hi teniu trono d'afnor;

es^janyol, es dir fill vostre,

oh Maria Immaculada,

osire es d'Espanya l'honor.

Recordeuvos que en ses lluytès

sempre cerca vostra glòria,

en lo pit l'escapulari,

vostra imatge en son peno;

al crit de: Glòria a Maria,

ka conquistat victorià,

rhonor y la salvació.

Recordeu que ei^tusiasmada

vostr« nació ben%-olguda
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abgran joya us aclamava

ab fervor y devoció,

quan la veu del gran Pontifice

de fè dogma declarava

vosira Pura Concepció.

Recordeu que dins Espanya

hi ha ma terra, Catalunya,

que aclama vostra Puresa

desde los temps mes llunyans,

que hauria donat sa vida

per defensarho, ans del Dogma,
qualsevol de mos germans.

Catalunya es toia vostra,

en lo dintell de ses cases

Ave Maria Puríssima,

pol llegir lo vianant,

per axò ab gran entusiasme

ab la Esglesia's regositja

vostrf; Jubileu honrant.

D'Espanya y de Catalunya

alentèu lei energies,

tenim en vos la confiança

del tresor de nostra Fè,

fins a morir, nostra vida

té d'ésser l'amor de Crist,

que de vostre Cor nos vé.

Recordeuvüs, oh Ma ía,

que a vosires divines plantes

dels cors fidels que us imploran

may en va ningú ha acudit,

la tempestat vé, allunyeula,

feu biillar en nostra terra

i'eiern sol de l'infinit.

JosEFA Ames y Pe«ya.
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UN DOCUMENT HISTÓRICH DEL INFANÍ EN JAUME

PRIMOGÈNIT DEL REY EN JAUME II

La sort ha portat a les meves mans una lletra del any

1319 que podrà ésser lo punt de partida per arribar sinóa

la vindicació, al menys a la esplicació de la fins avuy es-

tranya e incomprensible conducta del fill del rey n Jau-

me II, qui féu renuncia irrevocable del dret de successió a

la corona d'Aragó, quan feya ja molt de lemp^ que havia

sigut jurat per successor y que ell també havia jurat res-

pectar los fursy lliveriits dels pobles.

L'infant en Jaume nasqué a les darreries del any 1296

y quan ne comptava apenes dotze, fou promès desposat

per matrimoni ab una filla del rey Ferran de Castella. Lo
casament devia efectuarse més endevant. quan abdós con-

trayents tinguessen la edat convinent y entretant l'infant

fou instituït per llochtinent general del Rey son pare.

Sembla que governava ab estraordinaria rigor y seve-

ritat, de què se dolgueren certs personatges y que per con-

sideració als dits planys, lo rey havia a voltes desautoritsat

les disposicions de son fill. La desaprovació paterna y la

situació poch ayrosa en qué axò lo posava, crearen en l'es-

perit altiu y gens dúctil del infant, una antipatia invencible

envers son parey una repugnància per governar y regnar.

Sens aquesta animadversió, l'infant en Jaume hauria

provablementaccepiai, com fan la majoria dels prínceps,

per muller la infanta que per rahó d'Estat se li designava,

no esiimantla, ni conexenla. Mes, una volta decidit a no

tenir consideració alguna per son pare, y cansat prompte

del ofici de governant, son esperit independent y resolt se

pogué manifestar ab tota espuntanitat, ncgintse a con-

traure lo matrimoni acordat y renunciar)' 't -'" •"^''"'^ n la

corona.
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Aquesta era la esplicació que'ns donavam de la con

ducta del infant, qui per, no motivar imposicions de son

pare y no tenir que entrar en més esplicacions, se presenià

com a dominat per una irresistible vocació per l'estat reli-

giós. Recordavam sempre les paraules del Zurita: «Ape-
nas se puede acabar de atinar si fué la ocasión menospre-
cio del mundo y zelo del Servicio de Dios ó por otra causa

de despecho y indignidad. Entro en orden y creo quetuvo
principio de buen espíritu y de vocación».

Emperò, en una lletra de contestació d'altra de Jau-

me II, se troban afirmacions y consideracions tan grans y
fetes ab tal caràcter de serietat que no donan Uoch a dup-
tes ni a sospitar una indigna comèdia, enganyant sens es-

crúpol al Rey y ai pare. Aquestes afirmacions acreditan la

lleyaltat y la senceritat del infant, qui no estimà les fic-

cions corrents del món y no podia ni sabia trencar o des -

viar les inclinacions del cor.

Llijàm ab atenció aquesta trista y espontània mani-
festació d'un jove que condempna les imposicions:

«Al molt alt et poderós senyor lo senyor en Jacme per

la gràcia de Deu rey d'Arigo, de Valencià, de Cerdanya et

de Corcega el comte de Barchinona et de la Sancta Esgleia

de Roma sennyaler, almirall et Capitan general pare nos-

tre molt car. Linffant en Jacme humil primogènit seu et

en los regnes et terres sues procurador general besant vos-

tres mans et vostres peqs nos comanam moll humiiment
en ia vostra ^ racia. Reebem senyjr ab deguda reuerencia

la letra de resposta ia qual senyor nouellament nos auets

tramesa. A la qual senyor humilment vos responem quens
plau de ço quens auets trames a dir que volets sobresiure

en demanar lexouar a nos promès tro al temps ordonat

que la donchs bry serà hqm a temps. A aço senyor quens
auets fet saber queus maraueilats fort de nos quar a.\í es-

tam encara en dupie et en balança et que adés atorgam la

cosa adés que dupiam, vos responem senyor que quan les

coses satorguen no ab volenial dom et mes per pahor et

peraffronta que per grat o per plaher» no es marauella si
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hom nesta ab reguart ei ab dupte. Quar iot ço senyor que

nos auem fet ni atorgat daquest feyt, mes he auem fet per

pahor et per affronta que per volentat que nos aguessem

de pendre muller. E axi senyor nous maravelleis si va-

fieiam, que hom ha a varieiar per fforça en les coses que

no fa hom de cor o de voleniai et les ha hom a ffer per

gran instància o per reguart. E podets senyor conexer que

nos no auem haui volentat de pendre muiler quar depuys,

que nasquem ença no auem conegut nulla fem^bra carnai-

ment. Dada a Tortosa dimars III. dies a nalivitate del mes

dabril en lany de nostre senyor de mcccxix.»

Més clarament no's pol veure la impressió que rebé

l'infant quan al començar a tenir certa edaty úsde rahó, se

véu lligat desde temps per una obliga ió de malrimoni y

com al esposar ses primeres observacions y repugnàncies

a son pare, aquest insisteix sens pietat, reclamantii lo com-

plimeni de la unió acordada. Corre lo lemps y ni lo pare

cedeix tí lo fill se resolt a rompre ni a acceptar, romanent

en dupte et en balança, és a dir en penosa indescisió, y lo

fill dóna una lliçó al pare al dirii que no s'ha de merave-

llar de sa perllongada indescisió, perquo és natural la in-

constancia en les coses que ún nj fa de cor o volentat et

les ha hom a fer per gran instància (O sia per repetides in-

dicacions del Rey), mes per por et per afronta, que per grat

e plaer. També és digne de esment la darrera confessió o

declaració sencera del infant de no haver may conegut la

dona carrialment. ab tol y ésser ja home de 33 anys. Axò

aferma en la opimó de que era di^^ne y honrat en tois

seniils y que sa casguda y sa vida llicenciosa y deshOiicsia

fou una conseqüència dels desenganys y de les repu ses y

violències del pare, ab iot y demanarli ab paraules commo-
vedores y ab insistència justificada lo respecte a sa llivet-

lat y a sa volentat de no pendre muller.

Vista axi la qüestió no podòm adnneire la opinió de i

Zuriía: «Parcció haber dejado la dignidad que tenia (de

pr!:icípe heredero) como una pesada caiga, para que, con

màs libertad, se pudiesc entregar k (odo genero de viciós.
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con grande indignidad de su casa y de la religión que ha-
bía profesado.»

Trobantse lo Rey a Tarragona, lodíe23 de desembre
del meteix any 1319, vuyt mesos després de la lletia que
havem donat a conèxer, sots-signà la emat>cipacró del in-

fant y la acceptació de sa renuncia a la successió. Aquest
rebé tot seguit l'hàbit del ordre del Hospital de Gerusalem,
prenent més tart lo del ordre de Montesa y començant
llavors a donarse al vici y a perdre la dignitat y la honor,
abans tan arrelades en son cor, quan encara 00 s'havia vist

obligat a negafse definitivament als desigs del Rer. Veus-
aqui descobertes les circunsiancies atenuants d'aquest ho-
me condemnat per los historiadors y que de fet no és sinó

unaitra víctima de la rahó d'Estat.

JoAQufM Miret y Sans.

RUXIMS

Sobre l'abisme de la mar sen fites

tenint de núvols ample cobricel,

que es alegre ovirar rompre les bromes,

un raig de sol ardent!

També en la vida, de dolors sadollí,

mar sense fites de penes y planys

que es dolç veure esquexà 'Is níjvols de penes,

d'esperança ab un raig !

Si la mar en sos antres lè reclosos

tresors que l'home no ha pogut capir,

bé deuen ser mellors aquells que esioja

io cel en son palau de blau saiïr.
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Dels sospirs de moltes mares

Deu formà 'Is núvols del cel;

ab los plors que elles vessaren

feu lo mar, amarch e immens.

Però jo, que no tinch mare.

no trobo mellor plaher,

^ue estarme sospès com volva

entremig de mar y cel. .

La mar envia al cel la nuvolada

que exa li lorna a ploure a bells ruxals;

sospirs y plors d'una passió ignorada

jAmor etern de dos immensitats.

Lo mar y'l gel se confonen

en lo lluny de l'horitzó,

mes si l'home *ls vol atènyer

jno 'n son poch de lluny abdós I

Lluís Ti tobé Mercader.

LOS JOCHS FLORALS A COLÒNIA

Los jochs florals, la festa lipica del terrer català y de

les terres germanes de Provença y d'Oc, s'han estès arreu

per tots los altres paysos sens distinció de races y latituts.

Lo literat alemany senyor Fastenrath vingué a Barce-

lona y presencià una íesta poètica y fins la seva senyora es-

posa fou Reina de la terra dels qui cantan la Pàtria, la Fèy
l'Amor, d'aquest,Paradís momentani y encisador. Retornat

a la seva llar, alli a les vores del Rhin, lo nu de la poesia,

de les llegendes, dels Gnomos ahon los cavallers scmblan

araièxer per los seus costers o Ninía del Lorciey encara,

ab son arpa y sos bells cants adorm les fades d'ayga y als
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bebedors del vi que en sen yorials castells se cull, allí volgué

instituir una festa com la que vegé a Barcelona. ^Ahon mi-

llor que a Colònia , la ciutat que tè la seu gòtica de més ano-

menada d'Europa que recorda los temps de la cavallerositat

ab sos editícis gòtichs ennegrits, molts d'ells per lo temps

y embellits per les rondalles, ajjon millor podria trasplan-

tar y correuar lo roser de la Poesia de Clemència Isaura

y del nostre Rey Joan?

Enguany reberem atenta invitació per assistirhi puix

en aytal diada deviam ésser aprop, passant per llunyanes

terres y no volguérem despreciarlo y com la ferta tingué

quelcom diferent de la que nosaltres tenim, ne direm al-

guna cosa als lectors del Calendari Català.

Té lloch en lo saló del Gürzenich, edifici gòtich de

Colònia ahon se celebran les festes de la ciutat y la targeta,

invitació personal, porta dibuxat lo plano de la Sala, ab lo

nombre de persones que hi poden enquibirse ab tota co-

moditat, o sigan 13Ó0 en números rodons, y lo número del

seti corresponent. Lo grandiós saló esti il-lununat per

vuyt aranyes elèctriques plenes de llantieles de poten-

cia, y dos de dits «alomons cauen sobre meteix de la tri-

buna. Lo sol de Maig no ilumina la festa puix les cortines

tapan les finestres y la llum elèctrica es la que la > rotegeix,

ab 10. y celebrarse a! mig díe.

En la part enlayrada del Saló al nivell de la balconada

hi figura la orga quc s'escau sobre de la tribuna y desem-
penya bon paper en ia festa que té un cert ayre relligiós

desconegut a Catalunya.

Entrarem al Saló quines parets estan adornades per lo

pinzell d'artistes de Duseldorf essent l'autor principal l'Er-

nest Roeby y representa lo corteig historich que a Colònia

se feu en 1881. Del sostre penjan banderes, abundant les

que son grogues y roges.

En la tribuna figuran en primer terme plantes deyZors,

de roses roges, d'ortensies de convalaries, y los testos es-

tan adornats ab paper; y cintes de color rera clar. Després
los arpas adornats ab poms de flors y llaços de color rosa:
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formant g'ahons se veuen los assientos y'ls del Cenire te-

nen lo respalller adornat de flors y de fulles forfnanl archs

quadrats, triangles, etc. y arriban al peu del trono. Sobre

del Siliò se veu una corona de flors que envolta una C,
lletra inicial de la Reina dels jochs florals, feia també ab

flors, predominant los miosotis o no m'oblides. Per sobre y
axò plegantia un gran llaç d'amples cintes: la esquerra es de

colors alemanys y la dreta ab les barres Cítalanes. obra de

la indústria barcelonina. Llaç que fou esposat en una boti-

ga de Barcelona quan lo feren per encàr-ech del Alcalde

de la ciutat, lo malanguanyai Dr. Robert, y quina inscrip-

ció es: L'Ajunlament de Barcelona, en los colors germà-
nichs, als Jochs Florals de Colònia, en los catalans. Per so-

bre de tot lo dosser. Pensava ab !a pàtria y ab lo mestre

que per coincidència fou lo primer que me parlà de haver

fet una visita a la seu gòtica de les vores del Rhin quan vin-

gué a saludarme lo meu amich lo Dr. Goran Bjorkman de

•Stockholm, ara lo meu vehi a la festa.

A tres quarts de dotze la orga toca. Aleluya, chor del

mesies de fiaendel, fent la entrada los indivíduus de la So-

cietat literària. Los hòmens van d'etiqueta y les senyores

y senyoretes trajo de societat de colors clars, de primavera.

Lo Dr. Fastenrath s' adelanta v llegeix lo discurs

en lo que recorda que per sc.xt-j vegada se celebra la festa en

aquell Saló gòtich; que enguany los habitants de Colònia

voidrian ésser a Maguncia per saludar al Emperador q le

retorna després de rebre honors y atencions de Reys y na-

cions, a Düsseldorf, la seva vx hina, per assistir a la prime-

ra e.' posició internacional de pintures ya Strasburg que lo

i.er de Maig inaugura un monument a Goelhe.

Parla del esclat dels Jochs florals a-Provença v

del miiiorn, dels que se ceicbran «Is jardnisdel Bon Keiiro

de la capital del Japó, prenenthi part fins iotaeieix Mikado,

fent Tioiar que'ls premis qiie's donan a Colònia son bon

xich diferents d'aquells quc's donaren en la època daurada

de la iiieratura espanyola, que guanyaren En Lope de Vega

y, Ko Miquel de Ccrvanles y <iels d'Aragó «hon sf



— U^Q —
diren premis tan modestos com un parell de guants, un

parell de mitges de seda y unes canes de Tafetà.

Diu que a Baltimore s'han celebrat enguany los pri-

mers Jochs florals per iniciativa d'un antich dexeble llore-

jat de Colònia, conreuant la poesia en la Amèrica Ale-

manya. Ded ca un recort als poetes que foren premiats,

en Ca ban is de Berlin yal festiu Hònig de Colònia, morts

darrerament.

Y després de donar la benvinguda als presents men-
tres los arpas tocan un minuet va a buscar a la senyora del

ministre Dr. Rhoie. qui representa la Reina Carolina de

Sachsen, ab les 24 senyoretes que forman la poètica cort

del amor, donantli guarda de honor los estudiants que llu-

hexen los uniformes de les societats, fa sa entrada al Saló

mentres la orga toca una marxa y'l pijblich resta a peu dret.

totes les dames vestexen irajos elegants, adornats de tlors

y portan loyes mé o menys hermoses, incitis la Reina:

una gran ab llaços que tenen inscripcions relatives 'a la

festa.

Se dona lectura al fallo del jurat per lo president, ío

poeta S.herenberg d'Elberfeld; y se procedeix a la repartició

dels premis.

Lo i.e"" grupo.

—

Cauts d'oAinors. té dos premis. Lo pri-

mer un gerro de phii ofert per la Reina, lo guanya en E.

-Apitz per lo seu, Naxemení del Amor y lo segon, dos vasos

antichs, D'Escursió del poeta Linder de Wien. Se concede.-

xen cinch mencions honorifiques.

Lo chor canta lo Vent de primavera enamorada a tra-

vers dels camps de Filke y se concedexen lospremis a la

poesia rellifíiosa essent lo primer, una vio'a d'or, per 1

1

senyoreta Gorcke de Steiiim per la seva poesia Salvació, v

lo s••gón, una agulla de pit ab lo retrat de la donadora, la

Reina de Rumania. l'obté lo Co«/e Ct'/es/e,- de la senvora
\ on Weilra, de Gass.I. Se concedexen 3 accèssits.

Després los violins, arpes y la orga, tocan una peça
del profesor Kieffel, molt melodiosa titulada Elevació.

Lo 3.er grupo es lo delscantspatriòiichs y lo premi que



i6o —
es una centau rea blava d'or se concedeix a lo Sempitern de

Siobitzer sens cap menció honorífica.

Entre aquest grupo y lo iv lo chor canta l'Oratori Pau-

lus de Mendelson. Per les noveles hi ha 2 premis una rosa

y una agulla de pit oferta per la societat literària, ne son

guanyadores les senyores Lambert y la Comtessa de Baudi-

sin d'Aachen y Dresden respectivament per los seus tre-

balls: Lo que passa a Wen y Uull diví. Lo quint accèssit le

guanya un alemany d'Alexandria d'Egipte.

En lo 5nt grupo, poesia natural, figurava lo premi del

Rey Alfons XIII: un lliri de plata daurada, que fou conce-

dit a en Jordi Muschner de München per la seva Balada

de Primavera. Ne son guanyadores dels accèssits les senyo-

retes Schenk, Behnisch Kapsiein y Dalm, per los seus tre-

balls: Nií de lluna, Lo boscli a la tardor y Dic d'Octubrt.

y los senyor Stober, Apilz y E. Kàiser per Un die en terra

de West/alia, Pau tocant la flauta y Malalt respectivament.

• Se llegeix la poesia del doctor Julius Slinde, Consell

del Husar, que lo públich reb ab grans aplaudiments. Co-

rrespon al grupo Cants Populars, y lo gerro de plata l'ha

ofert lo senyor He.nrici de Baltimore. De les dues mencions

honorifiques concedides, la segona es per un alemany dels

Estats Units del Nort d'América,

Lo doctor Nasse, president de la provincià del Rliin.

regala un vas d'argent al millor Cant al i>i, obienintlo l'-

metge doctor Pollack de Dresden, per la seva poesia qut

després de llegida los assistents premian ab grans pica-

ments de mans.

Abans de concedir lo premi del vii grupo, les quatri

arpes locan un hymne molt sentimental, original del se-

nyor Heuser.

De les balades, resulta llorejada la de la senyora esposa

del doctor Grohe, que té per títol L'arbre del Paradís.

Del grupo tx, poesies humuristiques, obté la copa de

argent daurada, lo Bar6 de Dieu Zedliíz y Ncukirch de

Wiesbaden per lo seu bonich treball L'ataconador, que fà

ia )oya del auditori quan es llegit.
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Per les faules y paraules hi ha dos premis: lo primer

se concedeix a la senyoreta Elonora Niessen Deiters, per

La Àliga y Lo Picot, y'ia llàntia elèctrica, oferta per la

redacció del Wiener mode, es per Lo Roure, de la senyo-

leta Enriqueta Levidé de Wien.

La esiatueta d'argent oferta per los cants en elogi de

la vida en lo camp, se la emporta lo treball del doctor Kie-

san: Salm d'isíiu en lo camp^ llegit per l'autor meteix, y lo

premi de les balades de Colònia, ofert per la ciutat, es per

Lo Poderós, d'en Schneider Claus, merexent, entre altres,

menció honorífica los senyors doctors Pollack y Niessen.

Lo chor de la seu ca.nii: Per demunl de les estrelles

vegi la pau, y se passa al derrer grupo lo xnl, dedicat als

treballs escrits en colonyés y per premi un clavell d'or,

ofert per la ciutat de Colònia, obtenintio també lo doctor

Schneider Claus, per lo seu Mestre Huppet Huhhot, la poe-

sia que agradà més als, presents, per la gràcia ab que està

escrita, anch que no tots capiren. Ab dita lectura acabà la

festa, y lo públich desfilava mentres tocava l'orga.

Al entrar, s'entregava a molts una copia del discurs

del doctor Fastenrath, axis es que's podia seguir ben bé lo

que deya, un programa de la festa y altre en que figuraven

los grupos en que se classifican los treballs, los premis y los

noms y residències del guanyadors dels metexos.

Eran les dues de la tarda quan exirem a veure lluhir lo

sol, encare que fos per breus instants, puix lo temps estava

plujós y los xafechs sovintejavan.

Tres hores més tart tingué lloch en lo meteix saló lo

banquet cech, en honor de la Reyna de la festa; les senyo-

retes de la cort real del Amor, seyan en les seves cadires

adornades ab gran nombre de flors y fulles, y en la tribuna,

fosca y buyda, sota '1 dosser, encara se veya lo llaç de Bar-

celona, axoplugant la C dita y lo trono, buyt.

Començaren los brindis o discursos, lo primer per lo

Emperador, lo segon per S. E. lo Gran Duch de Sachs^n.

Lo que era en honor de la Reina: una poesia del doctor

Joan Fastenrath. per lo ministre doctor Rhote, n'estigué

11
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encarregat lo Baró de Perfall, jurat dels jochs, seguí a

aquest lo dedicat a la ciutat de 'lolonia en lo que lo profes-

sor Schroer recordà ab elogis, molt merescuts, als senyors

Fastenrath y en especial a la senyora Fastenrath, que part

tan activa ha pres en aquestes festes, ajudant al seu marit.

Lu de resposta o agrahiment lo feu lo Burgmestre de Co-
lònia felicitant a la senyora Fastenrath, y bevent a la seva

salut començant una llarga processó de persones de abdós

sexes que venían a xocar son vas ab lo de la dita senyora.

Lo VII era per los forasters y fou fet per lo Jurat

Deipy qui ab reposada oratòria f«u remarcar la impor-

tància de la festa en la vida social, puix de molles encon-

trades del Imperi havian vingut persones per assistir a ella,

y fins lo Nort y lo Sur hi son representats fent alusió al

doctor Bjórkman ya mi.

En nom dels poetes premiats parlà en colonyés lo doc-

tor Schneider Claus.{Discurs que desagradà a molts perquè

l'orador agrahía al Jurat les distincions obtingudes, v ho

manifestaren fent una mica de soroll.

En honor dels artistes, parlà lo Secretari de la Societat

literària Ohren finalisant ab lo que per les senyoretes feu

lo citat Baró de Perfall, qui ab frases elegants y xamoses,

mé^ naturals y alegres, saludà les dames allí aplegades.

Ab aquest brindis acabava la llista impresa que'ns

donaren, mes in vino veriías, j qui ne se sent inspirat y diu

alguna cosa, fa llegir o llegeix algun trebal i* Entre los

derrers figurava un capellà jove, qui llegí una poesia plena

d'elogis per Colònia, y quin nom es Carles Pagès. Se creu

descendent de nostra Catalunya puix a Espanya no hi ha

aquest cognom, ab tot fora del alemany y del llatí, no sab

llengües espanyoles. La festa durà fïnsa mitja nit.

Hem dit banqu t sech perquè en los paysos del Nort I

ta més lo farsiment que'l gall. e^ begudes que'l I

njar y axis ho dcva la invitacicV
j-
à\

Lo banquet *.a o....vv^ UI dels prcii..ais lingué lloch »l ^'

mig dic següent en lo hdtel del Nort. En éll predomini

costa

me
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la nota íntima, parlant o llegint poesies moltes dames. Re-
gaiarem a la senyora Fastenraih, pregantla que volgués

acceptaria com Reyna que fou de ia festa catalana una bar-

retina bermella, tenint d'esplicar als presents que era una

penyora del trajo dels nostres pagesos, cap ^orro frigi com
molts dels nobles allí aplegats cregueren. A la Reyna li

agradà tant que la senyora Fastenrath li regalà, prometent

que se faria retratar ab ella posada. Alguns brindis foren de

felicitació \ er fer anys l'instaurador dels Jochs Florals de

Colònia, rebent varis telegiames de Çaragossa y lo del

Consistori dels Jochs Florals de Barcelona que diu : Presi-

dència dels Jochs Florals de Barcelona envia honorable

fundador dels de Colònia, coral fraternal saludo, Riera

Bertran, escrit en alemany. May oblidaré l'efecte que pro-

duhí al patriarca a qui anava dirigit y la alegria que res-

pirava sa cara, tot per ésser escrit y trasmès en la seva Ilen-

ga nadiua. jLlàstima que certs uniformistes no ho vegessen

per saber la satisfacció que se té al llegir y al parlar com
nos ensenyan les mares!

Als Jochs Florals de Colònia no hi ha Flor Natural; la

Reina no la elegeix lo poeta llorejat, ans al contrari, obté

lo premi que ella regala; es una princesa. La cort de se-

nyoretes es una novetatdesconeguda a Barcelona, axis com
los estudiants ab los seus trajos y sabres fins.

La música de corda que s'intercala entre la lectura

del", treballs premiats resulta molt agradosa donant un
ayre més o menys religiosa ia festa.

Si a Colònia hi canta lo chor de la Seu, es no més una
prova de la transigència política y religiosa que voldríam

veure en los nostres, perquè no se repetissen los casos

d En Baririna y d'En Pi y Margall. Lo Jurat calificador es

sempre lo meteix. Les senyores y senyoretes hi prenen part

molt activa y la aristocràcia també, venint de lluny per

assistir a la festa. Xeca aquest tò aristocràtich ab la senci-

llesa que tenen aCatalunya ahon son una cosa natural, un
esclat de l'ànima «lel poble.
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Los elogis que's feren del honorable conseller de la

Con y de la ex-reina dels Jochs Florals de Barcelona son

poca cosa per qui tani treball y pena se donan per lo lluhi-

ment y esclat de la festa y per la seva constància. Viscan

molts anys perquè pugan veure les bodes de plata, al-

menys de la seva obra y la Societat literària seguesca la

obra del seu President.

Benet R. Barrios

COBLES INÈDITES DE ROMEU LULL

(Del Jardínet de Orats. A/s. del XV segle)

Gloriós es l'hom qui no sent d'amor

e viu distret de la tal conexença.

D'aquella ho dich que de molts és perdença,

dones servint, ab tanta desamor

que no han sguart a vostra gran dolor

ni donen fè menys a vostres paraules;

ans, tot rihent, crehen los digau faules;

morir podeu, que no muden color.

Ignorant van çò que-ls es manifest,

ingratitut prenen per galania,

e per no- res munten-en fellonía,

desdenyant vós, que-us trahen de tot test.

E tot quant feu no-ls plau ni han per lest;

ans, scientment, ho prenen per contrari.

De dones lals sols n'haveu tal salari

que r temps perdut, als no-y haveu conquest.

Del jorn ençà que mon cor cativl,

mon pensament, totes mes alegries
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(dós anys són ja, deu meses e vint dies),
un sol moment de pler jamés sentí.
E, segons veig, a mi m'ha pres axí,
servint l'amor d'una cruel donzella,
com al qui trau del pou ayga ab cistella,
que pren la mort perfet con vé la fi.

E ^-quín conhort per mi, qu'he tantamat
ab passió contínua matadora,
car per temor d'enujar ma senyora
cruel torment, sens res dir, he passat.?
No podent més, v'ent-me d'amar sobrat, ,

tot temorós, li demaní ajuda:
respos-me tal, que del tot viu perduda
ma vida ceri, sens fer-me-n negun grat.

Foll és aquell, qui-s veu franch e liberi,
que met son cor en servitut tan crua:
viurà tots temps ^h la sperança nua
e vestir deu drap negre, no pas vert.

Quants són aquells, s- trobaven obert
lo. Iloch per hon són entrats sens fadiga,
Volrien 'ser tora d'aquella lliga!

Mas del exir negú pot ésser cert.

Qui-s irobe dins e té lo coll al jou
és-li forçat pacientment ho duré,
e de menjar de l'amarga pastura
e de servir, sens haver negun sou,
viandes tals que l'amor sens foch cou;
e los demés, en tastar-la se scalden.
Los ja scaldats tota llur vida malden,
sens traure may ayga d'aquell sech pou.

De mi us sé dir, si-n fós pogut exir,
ne fóra lluny passades cent jornades.

'

Sovi&t me veig les nafres renovades,
sens que remey no sper' al meu perir.
Lo metge veig que sol me pot gorir;
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dóna-m menjar verí per medecina:

dóna -li gust e sabor dólça fina;

és més amarch que fel lo seu pahir.

Axí li-n pren qui creu lleugerament

lo foll consell dels ulls, qui més no-y saben,

metent-se a! cap per ço que may acaben,

no vol rahó, trobant contrari vent.

Qui en amor se met tan follameat,

que vol seguir dels ulls lo maridatge,

darà a travers en fort deserta platja

ans d'aquistar de son cor compliment.

TORNADA

Dona cruel, puys me dau pà pudent,

servint a vós ab vertader coratge,

escusat só si parle tal llenguatge,

car no puch mès tenir la proha al vent.

LO CANT DE LA SIBILA

E5s veritablement curiós conèxer I* tresliat de certes

tradicions que'l poble ab sa bona tè perpetua y conserva la

costum trasmeatentla de generació en generació y cncar

^«e poch afegirem de nou a lo conegut per los qui d'aquesta

han parlat, farem una descripció de la metexa ab les noti-

cies que «le diferentes procedències ne conexèm.

Sibila es paraula de procedència grega composta d(

dos mots quin significat ve a ser «Voluntat de Deu» Lo

grechs y romans la apiicavan a les dones que creyan ins-

pirades per esperit proíèiich. Plató fou lo primer que parlà

de |a Sibila d'Eritrea y altres ho han fet de la de Sardes,

Cumas. Delfos. Sanjos. eic.
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La Sibila de Eritrea se suposa vivia en temps de la

guerra de Troya, mes los Cristians la fan més jove; proíe-

tisà en vers. La de Cumes es la més cèlebre suposantse vis-

qué un miler d'anys de la que's conta la llegenda de que

anà a Roma a oferir a Tarquí lo vell los nou llibres sibilí-

tichs per lo que n'hi demanà 300 escuts. EU se mofà del

preu que considerava exagerat y ella allavors ne tirà tres al

foch y li demanà la metexa cantitat dels altres sis, mes com
ell regatejava ne cremà altres tres. Veyent axòcuytàa com-

prarli per lo meieix preu los tres que quedavan, abans no

los cremés com los anteriors. Aquests foren destruits

també pel foch en un incendi ocorregut a Roma l'any 83

abans de Jesucrist.

Quan lo Cristianisme triomfà, foren posades les sibi-

les al costat dels profetes com a precursores de la revelació

cristiana. La forma dels cants sibilítichs es molt barbre y

en ells s'hi troban amenaces y malediccions contra'ls infi-

dels y la descripció del Judici final. Se suposa que l'origen

d'aquests cants se deu a un sermó atribuït a Sant Agustí

ques llegeix en la vigília de la Nativitat de Nostre Sen>or

en lo qual pera convèncer als Juheusde ésser cena sa vin-

guda, son cridats a donarne t'estimoni varis personatges del

antich y nou Testament, y fins de gentils com Virgili,

Nabucodonosor y la Sibila, tols los testimonis parlan poch

«sceptuat aquesta que ho fa estensament j com ha sigut

posada en llenga vulgar, d'aqui que sa popularisació haja

rsigut molt notable essent cantada en moltes esglésies.

De dit sermó se sab que se n'originaren varis drames

semilitúrgíchs.axícom del meieix se n'ha originat la costum

de representar lo Cant de la Sibila, quin va precedit de la

lectura del sermó referit. Diferentes son les versions que se

conexen en nostra llenga; algunes d'elles s'han conservat

«scrites y altres trameses per tradició oral.

Sembla que aquesta antiga costum fou portada a les

Galies pels monjos c'Orient al establirshi y los benedictins

trancesos la portaren aquí, quan en lo sigle xi modificaren

gran part del Ritual. Primerament les versions d'aquest
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cant eran en versos llatins dels que n'exiren després les tra-

duccions en llenga vulgar. La castellana se suposa feta pel

diaca de Toledo, Jofre de Loaisa en lo sigle xiii quan en

aquesta església ja s'hi cantavan les càntigues del rey Al-

fons lo sabi.

Vejàm ara la manera com se celebrava aquesta cerimò-

nia en les principals Catedrals espanyoles. Al acabar de can-

tar lo Te Deum, en la nit de Nadal, surt un noy de Chor

vestit de dona ab trajo de mànigues perdudes, brodat ab

ri luesa al gust oriental; sobre la espatlla esquerra hi porta

cosida una targeta en la que hi ha escrits los deu versos

sibilítichs que diuen: Judici in signum tellus sudore mades-

cet, etc. Al cap hi porta una com diadema en forma de mi-

tra mirada per davant; a les mans un llibre ahon hi ha es-

crit lo cant ab lletra y música. A aquest noy l'acompanyan

quatre escolans mes, dos vestits ab alba y estola coronats ab

garlandes y portant a la ma dreta una espasa cada bu de

punta en l'ayre; aquests representan àngels y los altres dos

van ab trajo de Chor, ab cuha llarga y'l corresponent'sobre

pelliç portant atxes enceses. Se dirigían a un cadafalch arre-

glat esprés o prop de la trona del Cantó del Evantjeli y po-

sats de rengle, lo qui fa de Sibila en mig del dos àngels V'ls

altres a cada cap ab la atxa. Allavors la Sibila se posa a

cantar sens acompanyament de cap classe.

Cuantos sols aqui ajuntados

ruégoos por Dios verdadero

que oigais del dia postrero

cuandoseremos juzgados.

Del cielo de las alturas

un Rey vendrà perdurable

con poder muy espantable

à juzgar las criaturas.

al acabar la cobla los que representan àngels isgrimían tres

v.^ades la espasa mentres los cantors del Chor deyan.

inicio fuerte

bcrà dado

y muy cruel de muerte.
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Després de repetir lo meieix fins haver acabat tot lo caní

baxavan de! cadafalch y donada úna volta per lo Chor, tor-

navan a la sagristia.

Ara que ja hem esplicat tal com se feya en les esglésies

de Castella vejàm les noticies que tenim referent a les de

Catalunya.

A Valencià era consuetut en les maytines de Nadal

cantar la profecia de la Sibila segons se troba apuntat en

los còdichs de dita església. Després de la lliçó vi que se

creu ésser de Sant Agustí, se troban aquestes paraules: La
Sybilla deu estar Ja apparelada en la trona vestida com a

dona seguint després !a lletra del cant-que comença:

En lo jorn del judici

veuràs qui ha fet servici.

D'una verge nexerà

Deu y hom qui juijarà

de cascú lo be y lo mat

lo jorn del juy final, etc.

En la Seu de Barcelona s'hi troba un manuscrit de

principis del segle xv en lo que s'hi llegeix aquest cant

quin començament es:

All yorn del yusisi

parra qui aura fat set vici.

Un rey vendrà perpetual

del cel que anc non fun aytal

en carn uendrà certanamens

per far del cegle iuyament, etc.

Lo meteix passa en la d'Alguer (Sardenya) ahon en-

car se conserva la costum del cant que anomena «Senyal

del Judici». En la de Tarragona també hi havia hagut cant

de la Sibila encar que's té per suposat se li donava un ca-

ràcter més de representació escènica, lo que pot haver

originat la costum de cantar villancets y cançons de pesse-

bre suposició que sembla refermada ab la noticia que's té

del Bisbe de Mallorca, Joan Vich y Manrique, fill de Va-
lencià, qui l'any iSjS pregà al Capítol de la Seu de Palma
se fes la representació de la Sibila en les maytines de Na-
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dal y se cantassen cançons devotes com se feya en altres

esglésies, especialment en ta de Valencià, cosa a la que lo

Capítol accedí perpetuantse la costum si be sofrint algu-

nes interrupcions fins ara que cada any en dita diada los

mallorquins no dexan d'assisiír a la sua representació, de la

que s'encarrega de cantaria un xicot d'uns dotze anys qui

va vestit ab un trajo de color clar de seda, ricament bro-

dat, portant al cap una espècie de gorra armènia del meteix

color del vestit y portant ab les dues mans una grossa es-

pasa. Puja a la trona acompanyat de dos escolans y d'allí

entona la cançó que s'atribuía la seua traducció a la llenga

catalana al cèlebre mallorquí Fra Anselm Turmeda que

es com segueix:

Lo jorn del judici

parra celi qui no haurà fet servici.

Jesucrist Rey Universal

homo y ver Deu eternal

del cel vindrà pera jutjà

y a cada un lo just darà, etc.

AI acabar lo cant, dona la benedicció ab la espasa y s'

«caba la cerimònia.

Aureli Capmany.

LO CREDO EN POESIA POPULAR

Crech en un sol Deu que es Pare

lot poderós, tres pichs sant,

que tots los cels y la terra

en un principi creà.

També crech en Jesucrist

Deu, per noltros humanat,

únich Fill de Deu lo Parc

y Senyor nostre; lo qual

va ésser concebut per obra
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de lo Etern Esperit Sant;

nasquent de Maria Verge;

y cumpliïs que hagué trenta anys

va patir baix la injusticia

del poder de Pons Piiat.

Crech que fonch clavat en creu

mart desprès y soterrat,

que debaxà a los inferns,

que entre 'Is morts ressocità

al ters díe, y que a los Cels

gloriosament se'n pujà.

Que a la dreta del Deu Pare

Totpoderós ara està

assegut y ha de venir

d'allí pera >udicar

l»s vius y també los morts.

Jo crech en lo Esperit Sant

y en la Santa Mare Església

Catòlica dels Romans.
Crech també que es cosa certa

la comunió de los Sants,

la remissió de tes culpes,

resurrecció de la carn,

y la vida perdurable.

Deu la'm don en mon irespàs.

PliRE DE AlCÍNTàRA. PewtA.

ARPEGI

Exurge psalteriam «t eí-

thara: exurgam dilMcvl*.

Psalm 107, 1.

Adintre del meu cor

un aucell nia,

que m'hi canta l'Amor
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de nit y dia;

de cantarlo mellor

jo no'n sabria.

Es l'Amor sens rezel,

sense falsia;

que es més dolç que la mel;

tot alegria.

Si l'Amor es de cel

^•quí m'ho diria!

Sent tan alegre y dolç,

potser que'n sia.

Aucellet, be que'm vols!

mes que'n volia...

niant l'hivern y, sols,

de primeria.

Dels teus cants, hú per hú,

la melodia:

per cantarlos com tú

jo'ls apendría,

si del goig los segú

no'm moriria.

L'Amor cantantio abdós

més ho seria...

Cantem l'Amor tots dos

un instant sia,

encar que segú fos

que m'hi tnoría.

Aucell que en nom de Deu
dins lo cor nia,

per nomnarie'i cor meu
cóm te dirial

Si no es la Fè'\ nom teu

^quin ne seriat
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Lo teu nom ja'l sabré,

si no'I sabia;

mes ay! que prou lo'n sé.

que es vida mía.

Oh! I'Amor de la Fti...

Benehit sia.

P. Palau Gonzalez de Quijano.

A L'ANGEL DE LA GUARDA

(cant de vells)

Trista es la vida,

freda com neu :

al cel guiaunos

Àngel de Deu.

A qui us invoca

no faltan may
les vostres ales

per abrigay.

Daunos, bon Àngel,

ombra y repòs

que es la vellesa

camp sença flós.

L'amor s'allunya,

la vida 's fon;

res nos contenta,

res d'aquest món.

Veim que ses d ixes

son pols y fum,
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y '1 cor anyora

del cel la llum.

Trista es la /ida,

freda, com neu...

Al cel prjaunos

Àngel de Deu!

María Antònia Saltà.

FLOR DE PASSIÓ O

Un aucellet y una flor

conversavan ab amor:

—Jo recordo aquell trist dia

e> que'l bon Jesús moria.

—

—Jo també, deya la flor,

recordo Tacte ab dolor,

y abans d'ell jo no floria

com floresch avuy al dia.—
—Jo lampoch, deya l'aucell,

lenía'l cap mig vermell.—(i)

—^Tu ets, donchs, la cadernera?

—^Y lu aquella fló encisera

^ue vas esclatar al peu

de la sacrossania Creu?

—

—Justament, jo m'enjoyava

quan Jesús ressucitava,

y.desde allavors que só

la flor de la Passió.—

Ramon Roca y Sans.

(*) ScRsns la tradició, quan Jei>ús estava en creu, un «uceilet in-

tentA arrcocarli los claus. Aquest aucell era la Cadernera, y dcsde

illavort qae porta !• clap vermell al entorn del bech en recardança dt

la aeua koaa atcié.
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